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    بسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحميبسم هللا الرمحن الرحمي
        الفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابعالفصل ا�رايس الرابع
        �رخي ا�و� العباسـية�رخي ا�و� العباسـية�رخي ا�و� العباسـية�رخي ا�و� العباسـية

))))٢٢٢٢((((        
        ::::املظاهر العامة ل و� العباسـيةاملظاهر العامة ل و� العباسـيةاملظاهر العامة ل و� العباسـيةاملظاهر العامة ل و� العباسـية

        ....الشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنية: : : : أالوىلأالوىلأالوىلأالوىل

        ....مسأ� اجلنود ا=ين اكنوا يسـيطرون عىل مقدرات ا�و�مسأ� اجلنود ا=ين اكنوا يسـيطرون عىل مقدرات ا�و�مسأ� اجلنود ا=ين اكنوا يسـيطرون عىل مقدرات ا�و�مسأ� اجلنود ا=ين اكنوا يسـيطرون عىل مقدرات ا�و�: : : : الثاينالثاينالثاينالثاين

ينا محمد وعىل اJٓ ينا محمد وعىل اJٓ ينا محمد وعىل اJٓ ينا محمد وعىل اJٓ بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل ٔارشف املرسلني نب بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل ٔارشف املرسلني نب بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل ٔارشف املرسلني نب بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل ٔارشف املرسلني نب 
        ....وحصبه ٔامجعنيوحصبه ٔامجعنيوحصبه ٔامجعنيوحصبه ٔامجعني

 دروس التارخي إالساليم وحديثنا عن ا�و�  دروس التارخي إالساليم وحديثنا عن ا�و�  دروس التارخي إالساليم وحديثنا عن ا�و�  دروس التارخي إالساليم وحديثنا عن ا�و� ----ٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىل---- نمكل  نمكل  نمكل  نمكل ::::مث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعدمث ٔاما بعد
العباسـية، وقبل ٔان ٔابدٔا يف ذj نصحح خطأ وقعت فيه يف املرة السابقة، وهو ٔان العباسـية، وقبل ٔان ٔابدٔا يف ذj نصحح خطأ وقعت فيه يف املرة السابقة، وهو ٔان العباسـية، وقبل ٔان ٔابدٔا يف ذj نصحح خطأ وقعت فيه يف املرة السابقة، وهو ٔان العباسـية، وقبل ٔان ٔابدٔا يف ذj نصحح خطأ وقعت فيه يف املرة السابقة، وهو ٔان 

 للشـيخ محمود شـاكر، قلـت يف  للشـيخ محمود شـاكر، قلـت يف  للشـيخ محمود شـاكر، قلـت يف  للشـيخ محمود شـاكر، قلـت يف »»»» جم  جم  جم  جم ٢٢٢٢٢٢٢٢موسوعة التارخي إالساليم موسوعة التارخي إالساليم موسوعة التارخي إالساليم موسوعة التارخي إالساليم ««««هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب 
ة السابقة ٔان الشـيخ محمود شاكر هـو ٔاخـو الـشـيخ ٔامحـد شـاكر، وهـذا املؤلـف ة السابقة ٔان الشـيخ محمود شاكر هـو ٔاخـو الـشـيخ ٔامحـد شـاكر، وهـذا املؤلـف ة السابقة ٔان الشـيخ محمود شاكر هـو ٔاخـو الـشـيخ ٔامحـد شـاكر، وهـذا املؤلـف ة السابقة ٔان الشـيخ محمود شاكر هـو ٔاخـو الـشـيخ ٔامحـد شـاكر، وهـذا املؤلـف املر املر املر املر 

 ليس هو الشـيخ محمود محمد شاكر ٔابو فهر ٔاخو الشـيخ ٔامحد  ليس هو الشـيخ محمود محمد شاكر ٔابو فهر ٔاخو الشـيخ ٔامحد  ليس هو الشـيخ محمود محمد شاكر ٔابو فهر ٔاخو الشـيخ ٔامحد  ليس هو الشـيخ محمود محمد شاكر ٔابو فهر ٔاخو الشـيخ ٔامحد ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----محمود شاكر محمود شاكر محمود شاكر محمود شاكر 
شــاكر، الــشـيخ محمــود شــاكر هــذا ســوري والــشـيخ محمــود محمــد شــاكر هــذا شــاكر، الــشـيخ محمــود شــاكر هــذا ســوري والــشـيخ محمــود محمــد شــاكر هــذا شــاكر، الــشـيخ محمــود شــاكر هــذا ســوري والــشـيخ محمــود محمــد شــاكر هــذا شــاكر، الــشـيخ محمــود شــاكر هــذا ســوري والــشـيخ محمــود محمــد شــاكر هــذا 

        . . . . مممم١٩٩٧١٩٩٧١٩٩٧١٩٩٧مرصي،صاحب رسا� يف الطريق ٕاىل ثقافتنا وقد تويف سـنة مرصي،صاحب رسا� يف الطريق ٕاىل ثقافتنا وقد تويف سـنة مرصي،صاحب رسا� يف الطريق ٕاىل ثقافتنا وقد تويف سـنة مرصي،صاحب رسا� يف الطريق ٕاىل ثقافتنا وقد تويف سـنة 

        ....نبذه عن مؤلف �رخي ا�و� العباسـيةنبذه عن مؤلف �رخي ا�و� العباسـيةنبذه عن مؤلف �رخي ا�و� العباسـيةنبذه عن مؤلف �رخي ا�و� العباسـية

ٔاما الشـيخ محمود شـاكر صـاحب التـارخي إالسـاليم وكتـاب ا�و� العباســية ا=ي ٔاما الشـيخ محمود شـاكر صـاحب التـارخي إالسـاليم وكتـاب ا�و� العباســية ا=ي ٔاما الشـيخ محمود شـاكر صـاحب التـارخي إالسـاليم وكتـاب ا�و� العباســية ا=ي ٔاما الشـيخ محمود شـاكر صـاحب التـارخي إالسـاليم وكتـاب ا�و� العباســية ا=ي 
، يعـين مـن ، يعـين مـن ، يعـين مـن ، يعـين مـن ٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤ندرسه، فهو سوري اجلنسـية وقد تويف يف شـهر نـومفرب ســنة ندرسه، فهو سوري اجلنسـية وقد تويف يف شـهر نـومفرب ســنة ندرسه، فهو سوري اجلنسـية وقد تويف يف شـهر نـومفرب ســنة ندرسه، فهو سوري اجلنسـية وقد تويف يف شـهر نـومفرب ســنة 

و�هام قد ُمعّر، ف�هام قـد جـاوز و�هام قد ُمعّر، ف�هام قـد جـاوز و�هام قد ُمعّر، ف�هام قـد جـاوز و�هام قد ُمعّر، ف�هام قـد جـاوز . . . . ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----حوايل ٔاربعة ٔاشهر فقط قد تويف حوايل ٔاربعة ٔاشهر فقط قد تويف حوايل ٔاربعة ٔاشهر فقط قد تويف حوايل ٔاربعة ٔاشهر فقط قد تويف 
، ، ، ،  ختصص كتا�ته يف التارخي إالساليم ختصص كتا�ته يف التارخي إالساليم ختصص كتا�ته يف التارخي إالساليم ختصص كتا�ته يف التارخي إالساليم----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----ني، وهذا الشـيخ محمود شاكر ني، وهذا الشـيخ محمود شاكر ني، وهذا الشـيخ محمود شاكر ني، وهذا الشـيخ محمود شاكر ال�نال�نال�نال�ن

 �ٔالف يف السرية النبويـة ويف ا�و� أالمويـة واخللفـاء الراشـدين مـن قبلهـا، وا�و� ٔالف يف السرية النبويـة ويف ا�و� أالمويـة واخللفـاء الراشـدين مـن قبلهـا، وا�و� ٔالف يف السرية النبويـة ويف ا�و� أالمويـة واخللفـاء الراشـدين مـن قبلهـا، وا�و� ٔالف يف السرية النبويـة ويف ا�و� أالمويـة واخللفـاء الراشـدين مـن قبلهـا، وا�و
العباسـية يف جزٔاين، و�رخي العـراق، و�رخي مـرص و�رخي املغـرب و�رخي ٔافريقيـا، العباسـية يف جزٔاين، و�رخي العـراق، و�رخي مـرص و�رخي املغـرب و�رخي ٔافريقيـا، العباسـية يف جزٔاين، و�رخي العـراق، و�رخي مـرص و�رخي املغـرب و�رخي ٔافريقيـا، العباسـية يف جزٔاين، و�رخي العـراق، و�رخي مـرص و�رخي املغـرب و�رخي ٔافريقيـا، 
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            .... ٕاىل التارخي املعارص ٕاىل التارخي املعارص ٕاىل التارخي املعارص ٕاىل التارخي املعارص���� منذ عهد النيب  منذ عهد النيب  منذ عهد النيب  منذ عهد النيب  جم  تتحدث عن التارخي إالساليم جم  تتحدث عن التارخي إالساليم جم  تتحدث عن التارخي إالساليم جم  تتحدث عن التارخي إالساليم٢٢٢٢٢٢٢٢

        :::: السابق السابق السابق السابقٕاطال� عىل ا�رسٕاطال� عىل ا�رسٕاطال� عىل ا�رسٕاطال� عىل ا�رس

وكنا قد حتدثنا يف املرة السابقة عـن ا�و� العباســية مكقدمـة عـن ٔامه مـا يمتـزي بـه وكنا قد حتدثنا يف املرة السابقة عـن ا�و� العباســية مكقدمـة عـن ٔامه مـا يمتـزي بـه وكنا قد حتدثنا يف املرة السابقة عـن ا�و� العباســية مكقدمـة عـن ٔامه مـا يمتـزي بـه وكنا قد حتدثنا يف املرة السابقة عـن ا�و� العباســية مكقدمـة عـن ٔامه مـا يمتـزي بـه 
هــ، وسـقطت هــ، وسـقطت هــ، وسـقطت هــ، وسـقطت ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢العرص العبايس، قلنـا بدايـة ٔان ا�و� العباســية بـدٔات ســنة العرص العبايس، قلنـا بدايـة ٔان ا�و� العباســية بـدٔات ســنة العرص العبايس، قلنـا بدايـة ٔان ا�و� العباســية بـدٔات ســنة العرص العبايس، قلنـا بدايـة ٔان ا�و� العباســية بـدٔات ســنة 

واكنت عامصة اخلالفة يف واكنت عامصة اخلالفة يف واكنت عامصة اخلالفة يف واكنت عامصة اخلالفة يف هـ ٔاي ٔاهنا اسـمترت مخسة قرون وربع القرن، هـ ٔاي ٔاهنا اسـمترت مخسة قرون وربع القرن، هـ ٔاي ٔاهنا اسـمترت مخسة قرون وربع القرن، هـ ٔاي ٔاهنا اسـمترت مخسة قرون وربع القرن، ٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦سـنة سـنة سـنة سـنة 
هذه ا�و� يه بغداد، ؤاول خليفة هو عبد هللا السفاح، وامسه عبد هللا بن محمـد هذه ا�و� يه بغداد، ؤاول خليفة هو عبد هللا السفاح، وامسه عبد هللا بن محمـد هذه ا�و� يه بغداد، ؤاول خليفة هو عبد هللا السفاح، وامسه عبد هللا بن محمـد هذه ا�و� يه بغداد، ؤاول خليفة هو عبد هللا السفاح، وامسه عبد هللا بن محمـد 

، وقد ويل اخلالفة بعد سقوط ا�و� ، وقد ويل اخلالفة بعد سقوط ا�و� ، وقد ويل اخلالفة بعد سقوط ا�و� ، وقد ويل اخلالفة بعد سقوط ا�و�  رىض هللا عنه رىض هللا عنه رىض هللا عنه رىض هللا عنهبن عيل بن عبد هللا بن عباسبن عيل بن عبد هللا بن عباسبن عيل بن عبد هللا بن عباسبن عيل بن عبد هللا بن عباس
        . . . . هـهـهـهـ١٣٦١٣٦١٣٦١٣٦هـ، وظل خليفة ٕاىل سـنة هـ، وظل خليفة ٕاىل سـنة هـ، وظل خليفة ٕاىل سـنة هـ، وظل خليفة ٕاىل سـنة ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢أالموية سـنة أالموية سـنة أالموية سـنة أالموية سـنة 

        .... ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية ا�و� العباسـية عهد عهد عهد عهدتعدد إالمارات يفتعدد إالمارات يفتعدد إالمارات يفتعدد إالمارات يف

 إالمارات يف عهد ا�و� العباسـية، ولك ٕامارة لها رقعة من أالرض حتمكها،  إالمارات يف عهد ا�و� العباسـية، ولك ٕامارة لها رقعة من أالرض حتمكها،  إالمارات يف عهد ا�و� العباسـية، ولك ٕامارة لها رقعة من أالرض حتمكها،  إالمارات يف عهد ا�و� العباسـية، ولك ٕامارة لها رقعة من أالرض حتمكها، تتتتددددددددتعتعتعتع
وعىل سبيل املثال ذكر¼ ٔان دو� القرامطة قد ظهرت يف اجلزيرة العربية ووصلوا ٕاىل وعىل سبيل املثال ذكر¼ ٔان دو� القرامطة قد ظهرت يف اجلزيرة العربية ووصلوا ٕاىل وعىل سبيل املثال ذكر¼ ٔان دو� القرامطة قد ظهرت يف اجلزيرة العربية ووصلوا ٕاىل وعىل سبيل املثال ذكر¼ ٔان دو� القرامطة قد ظهرت يف اجلزيرة العربية ووصلوا ٕاىل 
الشام ودو� الفاطميني قد ظهـرت يف شـامل ٕافريقيـا ويف مـرص، ودو� امحلـدانيني الشام ودو� الفاطميني قد ظهـرت يف شـامل ٕافريقيـا ويف مـرص، ودو� امحلـدانيني الشام ودو� الفاطميني قد ظهـرت يف شـامل ٕافريقيـا ويف مـرص، ودو� امحلـدانيني الشام ودو� الفاطميني قد ظهـرت يف شـامل ٕافريقيـا ويف مـرص، ودو� امحلـدانيني 

بوهييون عىل ا�و� العباسـية، وظلت هذه بوهييون عىل ا�و� العباسـية، وظلت هذه بوهييون عىل ا�و� العباسـية، وظلت هذه بوهييون عىل ا�و� العباسـية، وظلت هذه ظهرت يف شاميل بالد الشام وسـيطر ال ظهرت يف شاميل بالد الشام وسـيطر ال ظهرت يف شاميل بالد الشام وسـيطر ال ظهرت يف شاميل بالد الشام وسـيطر ال 
ا�ول املتفرقة متناحرة، عىل الرمغ من ٔاهنم يدعون التـشـيع، وقـف الفـاطميون يف ا�ول املتفرقة متناحرة، عىل الرمغ من ٔاهنم يدعون التـشـيع، وقـف الفـاطميون يف ا�ول املتفرقة متناحرة، عىل الرمغ من ٔاهنم يدعون التـشـيع، وقـف الفـاطميون يف ا�ول املتفرقة متناحرة، عىل الرمغ من ٔاهنم يدعون التـشـيع، وقـف الفـاطميون يف 
وجه القرامطة وقاتل البوهييون امحلدانيني ومتزي هذا العرص ٔايًضا بتوقف الفتوحـات وجه القرامطة وقاتل البوهييون امحلدانيني ومتزي هذا العرص ٔايًضا بتوقف الفتوحـات وجه القرامطة وقاتل البوهييون امحلدانيني ومتزي هذا العرص ٔايًضا بتوقف الفتوحـات وجه القرامطة وقاتل البوهييون امحلدانيني ومتزي هذا العرص ٔايًضا بتوقف الفتوحـات 

نـت نـت نـت نـت إالسالمية من ٔاواخر العهد أالموي، وانفصلت ٔاجـزاء عـن ا�و� رمسيـا، ؤاعل إالسالمية من ٔاواخر العهد أالموي، وانفصلت ٔاجـزاء عـن ا�و� رمسيـا، ؤاعل إالسالمية من ٔاواخر العهد أالموي، وانفصلت ٔاجـزاء عـن ا�و� رمسيـا، ؤاعل إالسالمية من ٔاواخر العهد أالموي، وانفصلت ٔاجـزاء عـن ا�و� رمسيـا، ؤاعل 
        ....قيام خالفة مسـتقÇ، مثل ا�و� أالموية يف أالندلسقيام خالفة مسـتقÇ، مثل ا�و� أالموية يف أالندلسقيام خالفة مسـتقÇ، مثل ا�و� أالموية يف أالندلسقيام خالفة مسـتقÇ، مثل ا�و� أالموية يف أالندلس

        أالمويةأالمويةأالمويةأالموية ا�و� أالموية يف أالندلس بعد سقوط ا�و�  ا�و� أالموية يف أالندلس بعد سقوط ا�و�  ا�و� أالموية يف أالندلس بعد سقوط ا�و�  ا�و� أالموية يف أالندلس بعد سقوط ا�و� ٕانشاء عبد هللا بن معاويةٕانشاء عبد هللا بن معاويةٕانشاء عبد هللا بن معاويةٕانشاء عبد هللا بن معاوية

هــ، ٕاال ٔان عبـد هللا بـن معاويـة بـن هــ، ٕاال ٔان عبـد هللا بـن معاويـة بـن هــ، ٕاال ٔان عبـد هللا بـن معاويـة بـن هــ، ٕاال ٔان عبـد هللا بـن معاويـة بـن ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢وقلنا ٕان ا�و� أالموية قد سـقطت يف وقلنا ٕان ا�و� أالموية قد سـقطت يف وقلنا ٕان ا�و� أالموية قد سـقطت يف وقلنا ٕان ا�و� أالموية قد سـقطت يف 
و� سـامها ا�و� و� سـامها ا�و� و� سـامها ا�و� و� سـامها ا�و� هشام بن عبد املÊ قد فر من الشام ٕاىل أالندلس ؤاقام هناك دهشام بن عبد املÊ قد فر من الشام ٕاىل أالندلس ؤاقام هناك دهشام بن عبد املÊ قد فر من الشام ٕاىل أالندلس ؤاقام هناك دهشام بن عبد املÊ قد فر من الشام ٕاىل أالندلس ؤاقام هناك د

هــ ٕاىل القـرن اخلـامس هــ ٕاىل القـرن اخلـامس هــ ٕاىل القـرن اخلـامس هــ ٕاىل القـرن اخلـامس ١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨أالموية يف أالنـدلس، وظلـت هـذه ا�و� مـن ســنة أالموية يف أالنـدلس، وظلـت هـذه ا�و� مـن ســنة أالموية يف أالنـدلس، وظلـت هـذه ا�و� مـن ســنة أالموية يف أالنـدلس، وظلـت هـذه ا�و� مـن ســنة 
ا�و� ا�و� ا�و� ا�و�      ٔاو ٔاكـرث، فـÍٔن ٔاو ٔاكـرث، فـÍٔن ٔاو ٔاكـرث، فـÍٔن ٔاو ٔاكـرث، فـÍٔن٤٣٠٤٣٠٤٣٠٤٣٠ قرون، يعين سقطت ســنة  قرون، يعين سقطت ســنة  قرون، يعين سقطت ســنة  قرون، يعين سقطت ســنة ٣٣٣٣الهجري، يعين حوايل الهجري، يعين حوايل الهجري، يعين حوايل الهجري، يعين حوايل 
يف يف يف يف      ســنة، ، كـذj اكنـت ا�و� الفاطميـة ســنة، ، كـذj اكنـت ا�و� الفاطميـة ســنة، ، كـذj اكنـت ا�و� الفاطميـة ســنة، ، كـذj اكنـت ا�و� الفاطميـة٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠ ظلت هناك  ظلت هناك  ظلت هناك  ظلت هناك أالموية يف أالندلسأالموية يف أالندلسأالموية يف أالندلسأالموية يف أالندلس
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ح لهـا خليفـة مـسـتقل، اكنـت يف ح لهـا خليفـة مـسـتقل، اكنـت يف ح لهـا خليفـة مـسـتقل، اكنـت يف ح لهـا خليفـة مـسـتقل، اكنـت يف  اسـتقلت عن هذه اخلالفة العباســية ؤاصـب اسـتقلت عن هذه اخلالفة العباســية ؤاصـب اسـتقلت عن هذه اخلالفة العباســية ؤاصـب اسـتقلت عن هذه اخلالفة العباســية ؤاصـبمرصمرصمرصمرص
        ....مرص ويف ٔاجزاء من ٕافريقيامرص ويف ٔاجزاء من ٕافريقيامرص ويف ٔاجزاء من ٕافريقيامرص ويف ٔاجزاء من ٕافريقيا

            ....ما متزي به العرص العبايس يف هذه احلقبة من الزمنما متزي به العرص العبايس يف هذه احلقبة من الزمنما متزي به العرص العبايس يف هذه احلقبة من الزمنما متزي به العرص العبايس يف هذه احلقبة من الزمن

متزي هذا العرص ٔايًضا �لرتف الشديد ا=ي جعل الناس ينرصفون عن حياة اجلندية متزي هذا العرص ٔايًضا �لرتف الشديد ا=ي جعل الناس ينرصفون عن حياة اجلندية متزي هذا العرص ٔايًضا �لرتف الشديد ا=ي جعل الناس ينرصفون عن حياة اجلندية متزي هذا العرص ٔايًضا �لرتف الشديد ا=ي جعل الناس ينرصفون عن حياة اجلندية 
وقام اخللفاء �ٕالتيان جبنود ٔاتراك وترقوا يف الرتب حىت صاروا قادة ؤاصـبح أالمـر وقام اخللفاء �ٕالتيان جبنود ٔاتراك وترقوا يف الرتب حىت صاروا قادة ؤاصـبح أالمـر وقام اخللفاء �ٕالتيان جبنود ٔاتراك وترقوا يف الرتب حىت صاروا قادة ؤاصـبح أالمـر وقام اخللفاء �ٕالتيان جبنود ٔاتراك وترقوا يف الرتب حىت صاروا قادة ؤاصـبح أالمـر 

يدهيم عىل احلقيقة، صار اخلليفة جمرد امس فقط، ؤاما ا=ي يدير شؤون البالد مه يدهيم عىل احلقيقة، صار اخلليفة جمرد امس فقط، ؤاما ا=ي يدير شؤون البالد مه يدهيم عىل احلقيقة، صار اخلليفة جمرد امس فقط، ؤاما ا=ي يدير شؤون البالد مه يدهيم عىل احلقيقة، صار اخلليفة جمرد امس فقط، ؤاما ا=ي يدير شؤون البالد مه بأ بأ بأ بأ 
        . . . . هؤالء اجلنود أالتراك ا=ين يعزلون اخلليفة ٕاذا شاءواهؤالء اجلنود أالتراك ا=ين يعزلون اخلليفة ٕاذا شاءواهؤالء اجلنود أالتراك ا=ين يعزلون اخلليفة ٕاذا شاءواهؤالء اجلنود أالتراك ا=ين يعزلون اخلليفة ٕاذا شاءوا

        ::::متزي هذا العرص كام قلنا بأربعة ٔامورمتزي هذا العرص كام قلنا بأربعة ٔامورمتزي هذا العرص كام قلنا بأربعة ٔامورمتزي هذا العرص كام قلنا بأربعة ٔامور

        . . . .  الشـيعة واحلراكت الباطنية الشـيعة واحلراكت الباطنية الشـيعة واحلراكت الباطنية الشـيعة واحلراكت الباطنية::::أالمر أالولأالمر أالولأالمر أالولأالمر أالول

        . . . . سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�: : : : أالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاينأالمر الثاين

        . . . .  العصبية الشديدة والتناحر وÕختالف بني هذه إالمارات العصبية الشديدة والتناحر وÕختالف بني هذه إالمارات العصبية الشديدة والتناحر وÕختالف بني هذه إالمارات العصبية الشديدة والتناحر وÕختالف بني هذه إالمارات::::ر الثالثر الثالثر الثالثر الثالثأالمأالمأالمأالم

 املظـاهر احلـضارية املاديـة املمتـثÇ يف الـرتف ا=ي اكن مـسـيطرا عـىل  املظـاهر احلـضارية املاديـة املمتـثÇ يف الـرتف ا=ي اكن مـسـيطرا عـىل  املظـاهر احلـضارية املاديـة املمتـثÇ يف الـرتف ا=ي اكن مـسـيطرا عـىل  املظـاهر احلـضارية املاديـة املمتـثÇ يف الـرتف ا=ي اكن مـسـيطرا عـىل ::::أالمر الرابعأالمر الرابعأالمر الرابعأالمر الرابع
jذjذjذjذ . . . .        

 يف هذا الكتاب �سـتعراض لك ٔامر من هذه  يف هذا الكتاب �سـتعراض لك ٔامر من هذه  يف هذا الكتاب �سـتعراض لك ٔامر من هذه  يف هذا الكتاب �سـتعراض لك ٔامر من هذه ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----ويقوم الشـيخ محمود شاكر ويقوم الشـيخ محمود شاكر ويقوم الشـيخ محمود شاكر ويقوم الشـيخ محمود شاكر 
رة السابقة �لتحدث عن ٔاول ٔامر، ٔاول مظهر رة السابقة �لتحدث عن ٔاول ٔامر، ٔاول مظهر رة السابقة �لتحدث عن ٔاول ٔامر، ٔاول مظهر رة السابقة �لتحدث عن ٔاول ٔامر، ٔاول مظهر أالمور أالربعة �لتفصيل، فبدٔا¼ يف املأالمور أالربعة �لتفصيل، فبدٔا¼ يف املأالمور أالربعة �لتفصيل، فبدٔا¼ يف املأالمور أالربعة �لتفصيل، فبدٔا¼ يف امل

        ....من هذه ا�و� العباسـية وهو الشـيعة واحلراكت الباطنيةمن هذه ا�و� العباسـية وهو الشـيعة واحلراكت الباطنيةمن هذه ا�و� العباسـية وهو الشـيعة واحلراكت الباطنيةمن هذه ا�و� العباسـية وهو الشـيعة واحلراكت الباطنية

        ....ٔال البيتٔال البيتٔال البيتٔال البيتما ينحرص فهيم ما ينحرص فهيم ما ينحرص فهيم ما ينحرص فهيم 

وقلنا ٕان آل البيت ينحرصون يف ٔابناء ٔايب طالب، ؤابناء العباس ومحـزة ابـن عبـد وقلنا ٕان آل البيت ينحرصون يف ٔابناء ٔايب طالب، ؤابناء العباس ومحـزة ابـن عبـد وقلنا ٕان آل البيت ينحرصون يف ٔابناء ٔايب طالب، ؤابناء العباس ومحـزة ابـن عبـد وقلنا ٕان آل البيت ينحرصون يف ٔابناء ٔايب طالب، ؤابناء العباس ومحـزة ابـن عبـد 

� ٕاذن � ٕاذن � ٕاذن � ٕاذن ، لكن محزة بن عبد املطلب مل يعقـب ٔاي مل يـو� J و، لكن محزة بن عبد املطلب مل يعقـب ٔاي مل يـو� J و، لكن محزة بن عبد املطلب مل يعقـب ٔاي مل يـو� J و، لكن محزة بن عبد املطلب مل يعقـب ٔاي مل يـو� J و����املطلب مع النيب املطلب مع النيب املطلب مع النيب املطلب مع النيب 
وجعفـر وجعفـر وجعفـر وجعفـر ----٢٢٢٢ ٔابناء ٔايب طالب املمتثلون يف عيل بـن ٔايب طالـب  ٔابناء ٔايب طالب املمتثلون يف عيل بـن ٔايب طالـب  ٔابناء ٔايب طالب املمتثلون يف عيل بـن ٔايب طالـب  ٔابناء ٔايب طالب املمتثلون يف عيل بـن ٔايب طالـب ----١١١١فبقيفبقيفبقيفبقي((((سقط محزة، سقط محزة، سقط محزة، سقط محزة، 
ؤابناء العباس وعىل رٔاسهم عبد هللا بن ؤابناء العباس وعىل رٔاسهم عبد هللا بن ؤابناء العباس وعىل رٔاسهم عبد هللا بن ؤابناء العباس وعىل رٔاسهم عبد هللا بن ----٤٤٤٤وعقيل بن ٔايب طالب، وعقيل بن ٔايب طالب، وعقيل بن ٔايب طالب، وعقيل بن ٔايب طالب، ----٣٣٣٣بن ٔايب طالب بن ٔايب طالب بن ٔايب طالب بن ٔايب طالب 

            ....))))����عباس بن عبد املطلب عباس بن عبد املطلب عباس بن عبد املطلب عباس بن عبد املطلب 
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آل البيت يف عيل بن ٔايب طالب فقـط ؤابنائـه آل البيت يف عيل بن ٔايب طالب فقـط ؤابنائـه آل البيت يف عيل بن ٔايب طالب فقـط ؤابنائـه آل البيت يف عيل بن ٔايب طالب فقـط ؤابنائـه  يف  يف  يف  يف     الشـيعةالشـيعةالشـيعةالشـيعة    وبعض الناس حيرصونوبعض الناس حيرصونوبعض الناس حيرصونوبعض الناس حيرصون

، فأبنائـه مـن غـري فاطمـة ، فأبنائـه مـن غـري فاطمـة ، فأبنائـه مـن غـري فاطمـة ، فأبنائـه مـن غـري فاطمـة ����ط، بل ٔابنائه من فاطمـة بنـت النـيب ط، بل ٔابنائه من فاطمـة بنـت النـيب ط، بل ٔابنائه من فاطمـة بنـت النـيب ط، بل ٔابنائه من فاطمـة بنـت النـيب وليس ٔابنائه فقوليس ٔابنائه فقوليس ٔابنائه فقوليس ٔابنائه فق
ليسوا من آل البيت، مكحمد بن احلنفية املشهور، فأمـه ليـست فاطمـة بنـت محمـد ليسوا من آل البيت، مكحمد بن احلنفية املشهور، فأمـه ليـست فاطمـة بنـت محمـد ليسوا من آل البيت، مكحمد بن احلنفية املشهور، فأمـه ليـست فاطمـة بنـت محمـد ليسوا من آل البيت، مكحمد بن احلنفية املشهور، فأمـه ليـست فاطمـة بنـت محمـد 

، وٕامنا ٔامه امسها احلنفية، فعند الشـيعة محمد بن احلنفية ليس من آل البيت ٔالنه ، وٕامنا ٔامه امسها احلنفية، فعند الشـيعة محمد بن احلنفية ليس من آل البيت ٔالنه ، وٕامنا ٔامه امسها احلنفية، فعند الشـيعة محمد بن احلنفية ليس من آل البيت ٔالنه ، وٕامنا ٔامه امسها احلنفية، فعند الشـيعة محمد بن احلنفية ليس من آل البيت ٔالنه ����
        . . . . ----ريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهناريض هللا عهنا----ليس من نسل فاطمة ليس من نسل فاطمة ليس من نسل فاطمة ليس من نسل فاطمة 

هــ بعـد هــ بعـد هــ بعـد هــ بعـد ٣٥٣٥٣٥٣٥ ا=ي ويل اخلالفـة ســنة  ا=ي ويل اخلالفـة ســنة  ا=ي ويل اخلالفـة ســنة  ا=ي ويل اخلالفـة ســنة ))))عـيل بـن ٔايب طالـبعـيل بـن ٔايب طالـبعـيل بـن ٔايب طالـبعـيل بـن ٔايب طالـب((((    وقلنا ٔان اخلالف بنيوقلنا ٔان اخلالف بنيوقلنا ٔان اخلالف بنيوقلنا ٔان اخلالف بني

 �يعه املسلمون فصار خليفة للمسلمني اخلليفـة الرابـع بعـد رسـول  �يعه املسلمون فصار خليفة للمسلمني اخلليفـة الرابـع بعـد رسـول  �يعه املسلمون فصار خليفة للمسلمني اخلليفـة الرابـع بعـد رسـول  �يعه املسلمون فصار خليفة للمسلمني اخلليفـة الرابـع بعـد رسـول ����مقتل ع�ن مقتل ع�ن مقتل ع�ن مقتل ع�ن 

 وبني عيل بـن  وبني عيل بـن  وبني عيل بـن  وبني عيل بـن ����واكن اخلالف بني معاوية واكن اخلالف بني معاوية واكن اخلالف بني معاوية واكن اخلالف بني معاوية (((( هـ،  هـ،  هـ،  هـ، ٣٥٣٥٣٥٣٥ فويل اخلالفة سـنة  فويل اخلالفة سـنة  فويل اخلالفة سـنة  فويل اخلالفة سـنة ����هللا هللا هللا هللا 

        ).).).).    ����ٔايب طالب ٔايب طالب ٔايب طالب ٔايب طالب 

        ....����ن ٔايب سفيانن ٔايب سفيانن ٔايب سفيانن ٔايب سفيان و ومعاوية اب و ومعاوية اب و ومعاوية اب و ومعاوية اب���� سبب نشوب اخلالف بني عىل ابن ٔايب طالب سبب نشوب اخلالف بني عىل ابن ٔايب طالب سبب نشوب اخلالف بني عىل ابن ٔايب طالب سبب نشوب اخلالف بني عىل ابن ٔايب طالب

 يريد القصاص من قتÇ ع�ن، فع�ن بن عفـان مـن بـين  يريد القصاص من قتÇ ع�ن، فع�ن بن عفـان مـن بـين  يريد القصاص من قتÇ ع�ن، فع�ن بن عفـان مـن بـين  يريد القصاص من قتÇ ع�ن، فع�ن بن عفـان مـن بـين ����يمتثل يف ٔان معاوية يمتثل يف ٔان معاوية يمتثل يف ٔان معاوية يمتثل يف ٔان معاوية ((((
ٔامية ومعاوية بن ٔايب سفيان من بين ٔامية ٔايًضا فهم ٔاوالد مع، ومعاوية بن ٔايب سفيان ٔامية ومعاوية بن ٔايب سفيان من بين ٔامية ٔايًضا فهم ٔاوالد مع، ومعاوية بن ٔايب سفيان ٔامية ومعاوية بن ٔايب سفيان من بين ٔامية ٔايًضا فهم ٔاوالد مع، ومعاوية بن ٔايب سفيان ٔامية ومعاوية بن ٔايب سفيان من بين ٔامية ٔايًضا فهم ٔاوالد مع، ومعاوية بن ٔايب سفيان 

 واليا عىل  واليا عىل  واليا عىل  واليا عىل ����اكن واليا عىل الشام يف عهد ع�ن، وظل كذj ٔايًضا يف عهد عيل اكن واليا عىل الشام يف عهد ع�ن، وظل كذj ٔايًضا يف عهد عيل اكن واليا عىل الشام يف عهد ع�ن، وظل كذj ٔايًضا يف عهد عيل اكن واليا عىل الشام يف عهد ع�ن، وظل كذj ٔايًضا يف عهد عيل 

، ، ، ، ����جل عيل بن ٔايب طالب يف أالخذ بثأر ع�ن بن عفان جل عيل بن ٔايب طالب يف أالخذ بثأر ع�ن بن عفان جل عيل بن ٔايب طالب يف أالخذ بثأر ع�ن بن عفان جل عيل بن ٔايب طالب يف أالخذ بثأر ع�ن بن عفان الشام، فأراد ٔان يسـتعالشام، فأراد ٔان يسـتعالشام، فأراد ٔان يسـتعالشام، فأراد ٔان يسـتع

 رٔاي ٔان يؤجل هذا أالمر بعضا من الوقت حىت تسـتقر ا�و�، مفن  رٔاي ٔان يؤجل هذا أالمر بعضا من الوقت حىت تسـتقر ا�و�، مفن  رٔاي ٔان يؤجل هذا أالمر بعضا من الوقت حىت تسـتقر ا�و�، مفن  رٔاي ٔان يؤجل هذا أالمر بعضا من الوقت حىت تسـتقر ا�و�، مفن ����ولكن عليا ولكن عليا ولكن عليا ولكن عليا 

 وانهتـى أالمر  وانهتـى أالمر  وانهتـى أالمر  وانهتـى أالمر ���� وبني عيل بن ٔايب طالب  وبني عيل بن ٔايب طالب  وبني عيل بن ٔايب طالب  وبني عيل بن ٔايب طالب ����هنا نشأ هذا اخلالف، بني معاوية هنا نشأ هذا اخلالف، بني معاوية هنا نشأ هذا اخلالف، بني معاوية هنا نشأ هذا اخلالف، بني معاوية 

        . . . . )))) عىل يد عبد الرمحن بن ملجم عىل يد عبد الرمحن بن ملجم عىل يد عبد الرمحن بن ملجم عىل يد عبد الرمحن بن ملجم����مبقتل عيل بن ٔايب طالب مبقتل عيل بن ٔايب طالب مبقتل عيل بن ٔايب طالب مبقتل عيل بن ٔايب طالب 

        ....عظميتني من املسلمنيعظميتني من املسلمنيعظميتني من املسلمنيعظميتني من املسلمنيطائفتني طائفتني طائفتني طائفتني عىل يف إالصالح بني عىل يف إالصالح بني عىل يف إالصالح بني عىل يف إالصالح بني دور احلسن ابن دور احلسن ابن دور احلسن ابن دور احلسن ابن 

وويل اخلالفة بعد عيل بن ٔايب طالب احلـسن بـن عـيل ابنـه، فـويل اخلالفـة ســتة وويل اخلالفة بعد عيل بن ٔايب طالب احلـسن بـن عـيل ابنـه، فـويل اخلالفـة ســتة وويل اخلالفة بعد عيل بن ٔايب طالب احلـسن بـن عـيل ابنـه، فـويل اخلالفـة ســتة وويل اخلالفة بعد عيل بن ٔايب طالب احلـسن بـن عـيل ابنـه، فـويل اخلالفـة ســتة 

 ٔان يتنـازل عـن  ٔان يتنـازل عـن  ٔان يتنـازل عـن  ٔان يتنـازل عـن ����ٔاشهر، واشـتد اخلالف بني املسلمني فـرٔاي احلـسن بـن عـيل ٔاشهر، واشـتد اخلالف بني املسلمني فـرٔاي احلـسن بـن عـيل ٔاشهر، واشـتد اخلالف بني املسلمني فـرٔاي احلـسن بـن عـيل ٔاشهر، واشـتد اخلالف بني املسلمني فـرٔاي احلـسن بـن عـيل 
     مـن مـن مـن مـن٤١٤١٤١٤١اخلالفة بعد ٔان ولهيا ٔان يتنازل عهنا ملعاوية بـن ٔايب سـفيان يف مطلـع عـام اخلالفة بعد ٔان ولهيا ٔان يتنازل عهنا ملعاوية بـن ٔايب سـفيان يف مطلـع عـام اخلالفة بعد ٔان ولهيا ٔان يتنازل عهنا ملعاوية بـن ٔايب سـفيان يف مطلـع عـام اخلالفة بعد ٔان ولهيا ٔان يتنازل عهنا ملعاوية بـن ٔايب سـفيان يف مطلـع عـام 
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الهجرة، ومسي هذا العام، عام امجلاعة، ٔان اجمتعت أالمة عىل هذا أالمـر، وصـدق الهجرة، ومسي هذا العام، عام امجلاعة، ٔان اجمتعت أالمة عىل هذا أالمـر، وصـدق الهجرة، ومسي هذا العام، عام امجلاعة، ٔان اجمتعت أالمة عىل هذا أالمـر، وصـدق الهجرة، ومسي هذا العام، عام امجلاعة، ٔان اجمتعت أالمة عىل هذا أالمـر، وصـدق 

ٕان ابين هذا سـيد ولعل هللا ٔان يصلح به بـني طـائفتني عظميتـني ٕان ابين هذا سـيد ولعل هللا ٔان يصلح به بـني طـائفتني عظميتـني ٕان ابين هذا سـيد ولعل هللا ٔان يصلح به بـني طـائفتني عظميتـني ٕان ابين هذا سـيد ولعل هللا ٔان يصلح به بـني طـائفتني عظميتـني ««««: : : : ����قول النيب قول النيب قول النيب قول النيب 

 بـني طـائفتني عظميتـني مـن  بـني طـائفتني عظميتـني مـن  بـني طـائفتني عظميتـني مـن  بـني طـائفتني عظميتـني مـن ���� �حلسن بن عـيل  �حلسن بن عـيل  �حلسن بن عـيل  �حلسن بن عـيل ����فأصلح هللا فأصلح هللا فأصلح هللا فأصلح هللا » » » » من املسلمنيمن املسلمنيمن املسلمنيمن املسلمني
        ....املسلمني يف هذا العاماملسلمني يف هذا العاماملسلمني يف هذا العاماملسلمني يف هذا العام

        ....بن عىل حتت حمك معاوية ابن ٔايب سفيانبن عىل حتت حمك معاوية ابن ٔايب سفيانبن عىل حتت حمك معاوية ابن ٔايب سفيانبن عىل حتت حمك معاوية ابن ٔايب سفياناملدة اليت مكهثا احلسن املدة اليت مكهثا احلسن املدة اليت مكهثا احلسن املدة اليت مكهثا احلسن 

وظل احلسن بن عيل حتت قيادة معاوية اخلليفة عـرش ســنوات حـىت مـات ســنة وظل احلسن بن عيل حتت قيادة معاوية اخلليفة عـرش ســنوات حـىت مـات ســنة وظل احلسن بن عيل حتت قيادة معاوية اخلليفة عـرش ســنوات حـىت مـات ســنة وظل احلسن بن عيل حتت قيادة معاوية اخلليفة عـرش ســنوات حـىت مـات ســنة 

        . . . . ���� هـ، احلسن بن عيل  هـ، احلسن بن عيل  هـ، احلسن بن عيل  هـ، احلسن بن عيل ٥٠٥٠٥٠٥٠

        .... عىل يزيد بن معاوية عىل يزيد بن معاوية عىل يزيد بن معاوية عىل يزيد بن معاوية---- ريض هللا عهنام ريض هللا عهنام ريض هللا عهنام ريض هللا عهنام عىل عىل عىل عىلننننسبب خروج احلسن بسبب خروج احلسن بسبب خروج احلسن بسبب خروج احلسن ب

يب يب يب يب  عىل يزيد بن معاوية، ٔالن معاوية بن أ  عىل يزيد بن معاوية، ٔالن معاوية بن أ  عىل يزيد بن معاوية، ٔالن معاوية بن أ  عىل يزيد بن معاوية، ٔالن معاوية بن أ - - - - ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----مث خرج احلسني بن عيل مث خرج احلسني بن عيل مث خرج احلسني بن عيل مث خرج احلسني بن عيل 
، اكن ، اكن ، اكن ، اكن ٥١٥١٥١٥١ ٔاو  ٔاو  ٔاو  ٔاو ٥٠٥٠٥٠٥٠هـ، وسـنة هـ، وسـنة هـ، وسـنة هـ، وسـنة ٦٠٦٠٦٠٦٠ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ٤١٤١٤١٤١ سـنة من  سـنة من  سـنة من  سـنة من ٢٠٢٠٢٠٢٠سفيان ويل اخلالفة حوايل سفيان ويل اخلالفة حوايل سفيان ويل اخلالفة حوايل سفيان ويل اخلالفة حوايل 

قد عهد ٕاىل ابنه يزيد، قبل ٔان ميوت معاوية بعرش سـنوات، قد عهد ٕاىل ابنه يزيد قد عهد ٕاىل ابنه يزيد، قبل ٔان ميوت معاوية بعرش سـنوات، قد عهد ٕاىل ابنه يزيد قد عهد ٕاىل ابنه يزيد، قبل ٔان ميوت معاوية بعرش سـنوات، قد عهد ٕاىل ابنه يزيد قد عهد ٕاىل ابنه يزيد، قبل ٔان ميوت معاوية بعرش سـنوات، قد عهد ٕاىل ابنه يزيد 
 ويل يزيد اخلالفة،  ويل يزيد اخلالفة،  ويل يزيد اخلالفة،  ويل يزيد اخلالفة، ٦٠٦٠٦٠٦٠بن معاوية ٔان يكون خليفة بعد ٔابيه، فلام مات معاوية سـنة بن معاوية ٔان يكون خليفة بعد ٔابيه، فلام مات معاوية سـنة بن معاوية ٔان يكون خليفة بعد ٔابيه، فلام مات معاوية سـنة بن معاوية ٔان يكون خليفة بعد ٔابيه، فلام مات معاوية سـنة 

        . . . . ، ثالث سـنوات، ثالث سـنوات، ثالث سـنوات، ثالث سـنواتهـهـهـهـ٦٣٦٣٦٣٦٣ ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل  ٕاىل ٦٠٦٠٦٠٦٠يزيد بن معاوية، ويل من سـنة يزيد بن معاوية، ويل من سـنة يزيد بن معاوية، ويل من سـنة يزيد بن معاوية، ويل من سـنة 

 يف موقعة كـربالء ســنة  يف موقعة كـربالء ســنة  يف موقعة كـربالء ســنة  يف موقعة كـربالء ســنة ���� عىل يزيد بن معاوية وقتل  عىل يزيد بن معاوية وقتل  عىل يزيد بن معاوية وقتل  عىل يزيد بن معاوية وقتل ����خرج احلسني بن عيل خرج احلسني بن عيل خرج احلسني بن عيل خرج احلسني بن عيل 
    ١٠١٠١٠١٠هـ، واكن هذا يف شهر حمـرم يـوم عاشـوراء، جتـد الـشـيعة يـوم عاشـوراء هـ، واكن هذا يف شهر حمـرم يـوم عاشـوراء، جتـد الـشـيعة يـوم عاشـوراء هـ، واكن هذا يف شهر حمـرم يـوم عاشـوراء، جتـد الـشـيعة يـوم عاشـوراء هـ، واكن هذا يف شهر حمـرم يـوم عاشـوراء، جتـد الـشـيعة يـوم عاشـوراء ٦١٦١٦١٦١

حمرم، يرضبون ٔانفسهم �لـسـيوف وتـسـيل ا�مـاء ٔالهنـم حييـون ذكـرى عاشـوراء، حمرم، يرضبون ٔانفسهم �لـسـيوف وتـسـيل ا�مـاء ٔالهنـم حييـون ذكـرى عاشـوراء، حمرم، يرضبون ٔانفسهم �لـسـيوف وتـسـيل ا�مـاء ٔالهنـم حييـون ذكـرى عاشـوراء، حمرم، يرضبون ٔانفسهم �لـسـيوف وتـسـيل ا�مـاء ٔالهنـم حييـون ذكـرى عاشـوراء، 
        . . . .  يف املرة السابقة يف املرة السابقة يف املرة السابقة يف املرة السابقةذكرى مقتل احلسني، ٕاذن وصلنا ٕاىل هذه النقطةذكرى مقتل احلسني، ٕاذن وصلنا ٕاىل هذه النقطةذكرى مقتل احلسني، ٕاذن وصلنا ٕاىل هذه النقطةذكرى مقتل احلسني، ٕاذن وصلنا ٕاىل هذه النقطة

        .... يف موقعة كربالء يف موقعة كربالء يف موقعة كربالء يف موقعة كربالء���� مع احلسني  مع احلسني  مع احلسني  مع احلسني  مك استشهد مك استشهد مك استشهد مك استشهد

 من ٔاهù من ٕاخوتـه ؤابنائـه ؤابنـاء  من ٔاهù من ٕاخوتـه ؤابنائـه ؤابنـاء  من ٔاهù من ٕاخوتـه ؤابنائـه ؤابنـاء  من ٔاهù من ٕاخوتـه ؤابنائـه ؤابنـاء ٢٢٢٢٢٢٢٢ يف هذه املعركة  يف هذه املعركة  يف هذه املعركة  يف هذه املعركة ����استشهد مع احلسني استشهد مع احلسني استشهد مع احلسني استشهد مع احلسني ((((
        ....ٔاخيه احلسن ؤابناء معومته ٔاوالد جعفر بن ٔايب طالب، ؤابناء عقيل بن ٔايب طالبٔاخيه احلسن ؤابناء معومته ٔاوالد جعفر بن ٔايب طالب، ؤابناء عقيل بن ٔايب طالبٔاخيه احلسن ؤابناء معومته ٔاوالد جعفر بن ٔايب طالب، ؤابناء عقيل بن ٔايب طالبٔاخيه احلسن ؤابناء معومته ٔاوالد جعفر بن ٔايب طالب، ؤابناء عقيل بن ٔايب طالب

        ؟؟؟؟ ٔابناء عيل ؤاحفاده بعد ذj ٔابناء عيل ؤاحفاده بعد ذj ٔابناء عيل ؤاحفاده بعد ذj ٔابناء عيل ؤاحفاده بعد ذjٔاين ٔاقامٔاين ٔاقامٔاين ٔاقامٔاين ٔاقام

ؤاحفـاده بعـد ذj يف املدينـة املنـورة، واكنـوا مجيًعـا ٔاهـل هدايـة ؤاحفـاده بعـد ذj يف املدينـة املنـورة، واكنـوا مجيًعـا ٔاهـل هدايـة ؤاحفـاده بعـد ذj يف املدينـة املنـورة، واكنـوا مجيًعـا ٔاهـل هدايـة ؤاحفـاده بعـد ذj يف املدينـة املنـورة، واكنـوا مجيًعـا ٔاهـل هدايـة ؤاقام ٔابناء عـيل ؤاقام ٔابناء عـيل ؤاقام ٔابناء عـيل ؤاقام ٔابناء عـيل 
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        ....وخري،وخري،وخري،وخري،

        ماذا تعرف عن موقعة احلرة؟ماذا تعرف عن موقعة احلرة؟ماذا تعرف عن موقعة احلرة؟ماذا تعرف عن موقعة احلرة؟

ولكن املدينة مل تلبث ٔان ûرت عىل يزيد بعد ٔان وصلت ٕالهيا ٔاخبار فاجعة كربالء، ولكن املدينة مل تلبث ٔان ûرت عىل يزيد بعد ٔان وصلت ٕالهيا ٔاخبار فاجعة كربالء، ولكن املدينة مل تلبث ٔان ûرت عىل يزيد بعد ٔان وصلت ٕالهيا ٔاخبار فاجعة كربالء، ولكن املدينة مل تلبث ٔان ûرت عىل يزيد بعد ٔان وصلت ٕالهيا ٔاخبار فاجعة كربالء، 
ت معركـة رهيبـة بـني الطـرفني، عرفـت مبعركـة احلـرة، ت معركـة رهيبـة بـني الطـرفني، عرفـت مبعركـة احلـرة، ت معركـة رهيبـة بـني الطـرفني، عرفـت مبعركـة احلـرة، ت معركـة رهيبـة بـني الطـرفني، عرفـت مبعركـة احلـرة، ر ر ر ر فدامهها جيش الشام، وجفدامهها جيش الشام، وجفدامهها جيش الشام، وجفدامهها جيش الشام، وج

. . . . ٔابو بكر، وعون أالصـغرٔابو بكر، وعون أالصـغرٔابو بكر، وعون أالصـغرٔابو بكر، وعون أالصـغر: : : : من ٔاوالد عبد هللا بن جعفر، وهاممن ٔاوالد عبد هللا بن جعفر، وهاممن ٔاوالد عبد هللا بن جعفر، وهاممن ٔاوالد عبد هللا بن جعفر، وهامواستشهد فهيا اثنان واستشهد فهيا اثنان واستشهد فهيا اثنان واستشهد فهيا اثنان 
        . . . . وبعد مدة قتل اþتار بن ٔايب عبيدة الثقفي عبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالبوبعد مدة قتل اþتار بن ٔايب عبيدة الثقفي عبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالبوبعد مدة قتل اþتار بن ٔايب عبيدة الثقفي عبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالبوبعد مدة قتل اþتار بن ٔايب عبيدة الثقفي عبيد هللا بن عيل بن ٔايب طالب

ٔاما آل العباس فقد برز مهنم ٔابناء عبـد هللا بـن العبـاس، ؤاشـهرمه عـيل بـن عبـد ٔاما آل العباس فقد برز مهنم ٔابناء عبـد هللا بـن العبـاس، ؤاشـهرمه عـيل بـن عبـد ٔاما آل العباس فقد برز مهنم ٔابناء عبـد هللا بـن العبـاس، ؤاشـهرمه عـيل بـن عبـد ٔاما آل العباس فقد برز مهنم ٔابناء عبـد هللا بـن العبـاس، ؤاشـهرمه عـيل بـن عبـد 
        ). ). ). ). هللاهللاهللاهللا

 بـن محمـد بـن عـيل، هنـا  بـن محمـد بـن عـيل، هنـا  بـن محمـد بـن عـيل، هنـا  بـن محمـد بـن عـيل، هنـا حنحنحنحنن قلنا ٕان السفاح هو عبد هللا السفاح امسـه عبـد هللان قلنا ٕان السفاح هو عبد هللا السفاح امسـه عبـد هللان قلنا ٕان السفاح هو عبد هللا السفاح امسـه عبـد هللان قلنا ٕان السفاح هو عبد هللا السفاح امسـه عبـد هللا
ؤاشــهرمه عــيل بــن عبــد هللا ا=ي ســينجب محمــد ومحمــد ينجــب عبــد هللا ؤاشــهرمه عــيل بــن عبــد هللا ا=ي ســينجب محمــد ومحمــد ينجــب عبــد هللا ؤاشــهرمه عــيل بــن عبــد هللا ا=ي ســينجب محمــد ومحمــد ينجــب عبــد هللا ؤاشــهرمه عــيل بــن عبــد هللا ا=ي ســينجب محمــد ومحمــد ينجــب عبــد هللا : : : : يقــوليقــوليقــوليقــول

        . . . . السفاح، عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباسالسفاح، عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباسالسفاح، عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباسالسفاح، عبد هللا بن محمد بن عيل بن عبد هللا بن عباس

        . . . . واكن يقمي �محلمية من البلقاء من ٔاعامل أالردنواكن يقمي �محلمية من البلقاء من ٔاعامل أالردنواكن يقمي �محلمية من البلقاء من ٔاعامل أالردنواكن يقمي �محلمية من البلقاء من ٔاعامل أالردن((((

 من الشام من  من الشام من  من الشام من  من الشام من وامللقب بأيب هاوامللقب بأيب هاوامللقب بأيب هاوامللقب بأيب هامشمشمشمش قد عاد قد عاد قد عاد قد عاد) ) ) ) بن احلنفيةبن احلنفيةبن احلنفيةبن احلنفية((((ويبدوا ٔان عبد هللا بن محمد ويبدوا ٔان عبد هللا بن محمد ويبدوا ٔان عبد هللا بن محمد ويبدوا ٔان عبد هللا بن محمد 
زززز����رة اخلليفة سلرة اخلليفة سلرة اخلليفة سلرة اخلليفة سل����ن بن عبد املÊ، ؤاحس بدنو ٔاجù يف الطريق، فعرج عىل ابـن ن بن عبد املÊ، ؤاحس بدنو ٔاجù يف الطريق، فعرج عىل ابـن ن بن عبد املÊ، ؤاحس بدنو ٔاجù يف الطريق، فعرج عىل ابـن ن بن عبد املÊ، ؤاحس بدنو ٔاجù يف الطريق، فعرج عىل ابـن 
معه محمد بن عيل بن عبـد هللا بـن عبـاس، وطلـب منـه ٔان يعمـل معه محمد بن عيل بن عبـد هللا بـن عبـاس، وطلـب منـه ٔان يعمـل معه محمد بن عيل بن عبـد هللا بـن عبـاس، وطلـب منـه ٔان يعمـل معه محمد بن عيل بن عبـد هللا بـن عبـاس، وطلـب منـه ٔان يعمـل ضضضضـد بـين ٔاميـة ـد بـين ٔاميـة ـد بـين ٔاميـة ـد بـين ٔاميـة 

        ....لٕالطاحة لٕالطاحة لٕالطاحة لٕالطاحة هبهبهبهبمممم

 ،j= ر �م عبد هللا بن محمد ما يف نفس محمد بن عيل من طموح فبدٔا يعملûؤا ،j= ر �م عبد هللا بن محمد ما يف نفس محمد بن عيل من طموح فبدٔا يعملûؤا ،j= ر �م عبد هللا بن محمد ما يف نفس محمد بن عيل من طموح فبدٔا يعملûؤا ،j= ر �م عبد هللا بن محمد ما يف نفس محمد بن عيل من طموح فبدٔا يعملûؤا
سه وٕامنا جعل ا�عوة ٕاىل الرسه وٕامنا جعل ا�عوة ٕاىل الرسه وٕامنا جعل ا�عوة ٕاىل الرسه وٕامنا جعل ا�عوة ٕاىل الرضضضضا من آل محمد حنكة منه ا من آل محمد حنكة منه ا من آل محمد حنكة منه ا من آل محمد حنكة منه يكيكيكيك ال يفرق  ال يفرق  ال يفرق  ال يفرق ولكنه مل يدولكنه مل يدولكنه مل يدولكنه مل يدعععع لنف  لنف  لنف  لنف 

صفوف آل البيت، وحىت ينتظم ٔانصارمه مجيًعا يف ا�عوة، ويف الوقت نفسه يُعّمي صفوف آل البيت، وحىت ينتظم ٔانصارمه مجيًعا يف ا�عوة، ويف الوقت نفسه يُعّمي صفوف آل البيت، وحىت ينتظم ٔانصارمه مجيًعا يف ا�عوة، ويف الوقت نفسه يُعّمي صفوف آل البيت، وحىت ينتظم ٔانصارمه مجيًعا يف ا�عوة، ويف الوقت نفسه يُعّمي 
عن نفسه، ويف الواقع فٕان العمل اكن J ما دامت أالمور مرتبطة به، وحيّرك ا�عاة عن نفسه، ويف الواقع فٕان العمل اكن J ما دامت أالمور مرتبطة به، وحيّرك ا�عاة عن نفسه، ويف الواقع فٕان العمل اكن J ما دامت أالمور مرتبطة به، وحيّرك ا�عاة عن نفسه، ويف الواقع فٕان العمل اكن J ما دامت أالمور مرتبطة به، وحيّرك ا�عاة 

، البـد ٔان نـوقر آل ، البـد ٔان نـوقر آل ، البـد ٔان نـوقر آل ، البـد ٔان نـوقر آل     ؟؟؟؟عـوةعـوةعـوةعـوة ا� ا� ا� ا� تكـون تكـون تكـون تكـونكيـفكيـفكيـفكيـف			ٔ	نـه يقـول ٔنـه يقـول ٔنـه يقـول ٔنـه يقـول ) ) ) ) وأالنصار حسب ما يـشاءوأالنصار حسب ما يـشاءوأالنصار حسب ما يـشاءوأالنصار حسب ما يـشاء
 ٔابنـاء احلـسن  ٔابنـاء احلـسن  ٔابنـاء احلـسن  ٔابنـاء احلـسن ----صىل هللا عليه واJٓ وسصىل هللا عليه واJٓ وسصىل هللا عليه واJٓ وسصىل هللا عليه واJٓ وسململململ----البيت، ٔان البيت، ٔان البيت، ٔان البيت، ٔان حنحنحنحنرتم آل البيت، ٔاحفاد النيب رتم آل البيت، ٔاحفاد النيب رتم آل البيت، ٔاحفاد النيب رتم آل البيت، ٔاحفاد النيب 

        . . . . الناس عليهالناس عليهالناس عليهالناس عليهجتمتع جتمتع جتمتع جتمتع ؤابناء احلسني، هكذا ا�عوة لؤابناء احلسني، هكذا ا�عوة لؤابناء احلسني، هكذا ا�عوة لؤابناء احلسني، هكذا ا�عوة ليكيكيكيك    
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 آل  آل  آل  آل رررروجعل مقر ا�عوة مدينة الكوفة حيـث يقـمي كبـري ا�عـاة، ويكـرث فهيـا ٔانـصاوجعل مقر ا�عوة مدينة الكوفة حيـث يقـمي كبـري ا�عـاة، ويكـرث فهيـا ٔانـصاوجعل مقر ا�عوة مدينة الكوفة حيـث يقـمي كبـري ا�عـاة، ويكـرث فهيـا ٔانـصاوجعل مقر ا�عوة مدينة الكوفة حيـث يقـمي كبـري ا�عـاة، ويكـرث فهيـا ٔانـصا((((
يتيتيتيت ٕاليه يف امحلمية ٕاليه يف امحلمية ٕاليه يف امحلمية ٕاليه يف امحلمية ٕاال كبار دعاته، وميـرون علهيـا ٕاال كبار دعاته، وميـرون علهيـا ٕاال كبار دعاته، وميـرون علهيـا ٕاال كبار دعاته، وميـرون علهيـا ((((يت يه يف أالردن يت يه يف أالردن يت يه يف أالردن يت يه يف أالردن الالالال) ) ) ) البيت، وال يأالبيت، وال يأالبيت، وال يأالبيت، وال يأ

عىل شعىل شعىل شعىل شلكلكلكلك جتار، ٔاو  جتار، ٔاو  جتار، ٔاو  جتار، ٔاو جحجحجحجحاجا ٕاىل بيت هللا احلـرام، فيلتقـون بـه، ويتلقـون التعلـاجا ٕاىل بيت هللا احلـرام، فيلتقـون بـه، ويتلقـون التعلـاجا ٕاىل بيت هللا احلـرام، فيلتقـون بـه، ويتلقـون التعلـاجا ٕاىل بيت هللا احلـرام، فيلتقـون بـه، ويتلقـون التعلـ����ت ت ت ت 
        . . . . منهمنهمنهمنه

هـــ هـــ هـــ هـــ ١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢وســاعد عــىل قيــام ا�عــوة وانتــشارها حركــة زيــد بــن عــيل �لكوفــة عــام وســاعد عــىل قيــام ا�عــوة وانتــشارها حركــة زيــد بــن عــيل �لكوفــة عــام وســاعد عــىل قيــام ا�عــوة وانتــشارها حركــة زيــد بــن عــيل �لكوفــة عــام وســاعد عــىل قيــام ا�عــوة وانتــشارها حركــة زيــد بــن عــيل �لكوفــة عــام 
ؤالء ٔاتبـاؤالء ٔاتبـاؤالء ٔاتبـاؤالء ٔاتبـاعععع زيـد  زيـد  زيـد  زيـد ٔانٔانٔانٔانمتمتمتمت تعرفون الطائفية الزيدية اليت يه يف المين، هـ تعرفون الطائفية الزيدية اليت يه يف المين، هـ تعرفون الطائفية الزيدية اليت يه يف المين، هـ تعرفون الطائفية الزيدية اليت يه يف المين، هـ) ) ) ) واستشهاده فهياواستشهاده فهياواستشهاده فهياواستشهاده فهيا

بن عيل زيـن العابـدين بـن احلـسني بـن عـيل، يعـين زيـد بـن عـيل زيـد هـذا جـده بن عيل زيـن العابـدين بـن احلـسني بـن عـيل، يعـين زيـد بـن عـيل زيـد هـذا جـده بن عيل زيـن العابـدين بـن احلـسني بـن عـيل، يعـين زيـد بـن عـيل زيـد هـذا جـده بن عيل زيـن العابـدين بـن احلـسني بـن عـيل، يعـين زيـد بـن عـيل زيـد هـذا جـده 
احلسني، فهذا اكن يف الكوفة، دعا ٕاىل احرتام آل البيت وكذا وكذا، فاستشهد يف احلسني، فهذا اكن يف الكوفة، دعا ٕاىل احرتام آل البيت وكذا وكذا، فاستشهد يف احلسني، فهذا اكن يف الكوفة، دعا ٕاىل احرتام آل البيت وكذا وكذا، فاستشهد يف احلسني، فهذا اكن يف الكوفة، دعا ٕاىل احرتام آل البيت وكذا وكذا، فاستشهد يف 

يعين فيه عوامل جتعل النـاس ترجـع ٕاىل آل يعين فيه عوامل جتعل النـاس ترجـع ٕاىل آل يعين فيه عوامل جتعل النـاس ترجـع ٕاىل آل يعين فيه عوامل جتعل النـاس ترجـع ٕاىل آل : : : : هـ، هذا هـ، هذا هـ، هذا هـ، هذا 			ٔ	نه يقولٔنه يقولٔنه يقولٔنه يقول١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢الكوفة سـنة الكوفة سـنة الكوفة سـنة الكوفة سـنة 
اديـة الٓل البيـت، ا=ي حيـصل هنـا ٕان فيـه هـذا اديـة الٓل البيـت، ا=ي حيـصل هنـا ٕان فيـه هـذا اديـة الٓل البيـت، ا=ي حيـصل هنـا ٕان فيـه هـذا اديـة الٓل البيـت، ا=ي حيـصل هنـا ٕان فيـه هـذا البيت وبدل ما دو� بين ٔامية معالبيت وبدل ما دو� بين ٔامية معالبيت وبدل ما دو� بين ٔامية معالبيت وبدل ما دو� بين ٔامية مع

يدعوا ٕاىل احرتايدعوا ٕاىل احرتايدعوا ٕاىل احرتايدعوا ٕاىل احرتا����م وكذا وكذا، ويف نفس الوقت يقتل مهنم ٔا¼س، فاحلسني يقتـل م وكذا وكذا، ويف نفس الوقت يقتل مهنم ٔا¼س، فاحلسني يقتـل م وكذا وكذا، ويف نفس الوقت يقتل مهنم ٔا¼س، فاحلسني يقتـل م وكذا وكذا، ويف نفس الوقت يقتل مهنم ٔا¼س، فاحلسني يقتـل 
 عاًما،  عاًما،  عاًما،  عاًما، ٥٠٥٠٥٠٥٠يف كر�ء، وزيد بن عيل يقتل ٔايًضا يف الكوفة، بعد مقتل احلسني مثًال بـ يف كر�ء، وزيد بن عيل يقتل ٔايًضا يف الكوفة، بعد مقتل احلسني مثًال بـ يف كر�ء، وزيد بن عيل يقتل ٔايًضا يف الكوفة، بعد مقتل احلسني مثًال بـ يف كر�ء، وزيد بن عيل يقتل ٔايًضا يف الكوفة، بعد مقتل احلسني مثًال بـ 

        . . . . ٕاذن ٕاذن ٕاذن ٕاذن 			ٔ	ن أالمور جتهز ٕاىل ٔان تسقط دو� بين ٔاميةٔن أالمور جتهز ٕاىل ٔان تسقط دو� بين ٔاميةٔن أالمور جتهز ٕاىل ٔان تسقط دو� بين ٔاميةٔن أالمور جتهز ٕاىل ٔان تسقط دو� بين ٔامية

هـ بعد ٔان فّر من هـ بعد ٔان فّر من هـ بعد ٔان فّر من هـ بعد ٔان فّر من ١٢٥١٢٥١٢٥١٢٥ىيىيىيىي بن زيد هذا من بعده يف مدينة بلخ عام  بن زيد هذا من بعده يف مدينة بلخ عام  بن زيد هذا من بعده يف مدينة بلخ عام  بن زيد هذا من بعده يف مدينة بلخ عام مث قيام ابنه حيمث قيام ابنه حيمث قيام ابنه حيمث قيام ابنه حي((((
الكوفة ٕاالكوفة ٕاالكوفة ٕاالكوفة ٕاثثثثر مقتل ٔابيه، ودعا لنفسه ر مقتل ٔابيه، ودعا لنفسه ر مقتل ٔابيه، ودعا لنفسه ر مقتل ٔابيه، ودعا لنفسه رسرسرسرسا، فقبض عليه، مث ٔاطلـق ا، فقبض عليه، مث ٔاطلـق ا، فقبض عليه، مث ٔاطلـق ا، فقبض عليه، مث ٔاطلـق رسرسرسرساحـه بـأمر مـن احـه بـأمر مـن احـه بـأمر مـن احـه بـأمر مـن 
اخلليفة الوليد بن يزيد، وسري ٕاىل الشام، فاعتصم يف بعض الطريق، وقاتل ٔانـصار اخلليفة الوليد بن يزيد، وسري ٕاىل الشام، فاعتصم يف بعض الطريق، وقاتل ٔانـصار اخلليفة الوليد بن يزيد، وسري ٕاىل الشام، فاعتصم يف بعض الطريق، وقاتل ٔانـصار اخلليفة الوليد بن يزيد، وسري ٕاىل الشام، فاعتصم يف بعض الطريق، وقاتل ٔانـصار 

عبـد هللا بـن جعفـر عبـد هللا بـن جعفـر عبـد هللا بـن جعفـر عبـد هللا بـن جعفـر وكذj خـروج عبـد هللا بـن معاويـة بـن وكذj خـروج عبـد هللا بـن معاويـة بـن وكذj خـروج عبـد هللا بـن معاويـة بـن وكذj خـروج عبـد هللا بـن معاويـة بـن . . . . أالمويني حىت قتلأالمويني حىت قتلأالمويني حىت قتلأالمويني حىت قتل
هـ ٔاهـ ٔاهـ ٔاهـ ٔا����م يزيد بن الوليد، مث انتقل ٕاىل املـرشق وقـصدته بنـو م يزيد بن الوليد، مث انتقل ٕاىل املـرشق وقـصدته بنـو م يزيد بن الوليد، مث انتقل ٕاىل املـرشق وقـصدته بنـو م يزيد بن الوليد، مث انتقل ٕاىل املـرشق وقـصدته بنـو �١٢٧١٢٧١٢٧١٢٧لكوفة ٔايًضا عام �لكوفة ٔايًضا عام �لكوفة ٔايًضا عام �لكوفة ٔايًضا عام 

هاهاهاهامشمشمشمش وفهيم ٔابو العباس السفاح، ؤابو جعفر املنـصور وّمعـاهام عبـد هللا بـن عـيل،  وفهيم ٔابو العباس السفاح، ؤابو جعفر املنـصور وّمعـاهام عبـد هللا بـن عـيل،  وفهيم ٔابو العباس السفاح، ؤابو جعفر املنـصور وّمعـاهام عبـد هللا بـن عـيل،  وفهيم ٔابو العباس السفاح، ؤابو جعفر املنـصور وّمعـاهام عبـد هللا بـن عـيل، 
 ،Êن بـن هـشام بـن عبـد املـ ،Êن بـن هـشام بـن عبـد املـ ،Êن بـن هـشام بـن عبـد املـ ،Êبعض بين ٔامية مهنم سـل����ن بـن هـشام بـن عبـد املـ jبعض بين ٔامية مهنم سـل بن عيل، وكذ jبعض بين ٔامية مهنم سـل بن عيل، وكذ jبعض بين ٔامية مهنم سـل بن عيل، وكذ jوعيوعيوعيوعيىسىسىسىس بن عيل، وكذ

        . . . . ٕاىل آخرهٕاىل آخرهٕاىل آخرهٕاىل آخره…………    عزيز بن مروانعزيز بن مروانعزيز بن مروانعزيز بن مروانومعر بن سهيل بن عبد الومعر بن سهيل بن عبد الومعر بن سهيل بن عبد الومعر بن سهيل بن عبد ال

        ؟؟؟؟عاقبتهعاقبتهعاقبتهعاقبته     وما وما وما وما مىت يكون اخلروج عىل احلامك مىت يكون اخلروج عىل احلامك مىت يكون اخلروج عىل احلامك مىت يكون اخلروج عىل احلامك

وعىل الرمغ وعىل الرمغ وعىل الرمغ وعىل الرمغ مممممممما يف اخلروج عىل إالمام من ا يف اخلروج عىل إالمام من ا يف اخلروج عىل إالمام من ا يف اخلروج عىل إالمام من خمخمخمخمالفات رشعية ٕاال ٔان يظهر كفرا بواحا، الفات رشعية ٕاال ٔان يظهر كفرا بواحا، الفات رشعية ٕاال ٔان يظهر كفرا بواحا، الفات رشعية ٕاال ٔان يظهر كفرا بواحا، 
هنا هنا هنا هنا 			ٔ	نه يتحدث عن مسأ� اخلروج عن احلامك فيقول ٔان مـسأ� ٔنه يتحدث عن مسأ� اخلروج عن احلامك فيقول ٔان مـسأ� ٔنه يتحدث عن مسأ� اخلروج عن احلامك فيقول ٔان مـسأ� ٔنه يتحدث عن مسأ� اخلروج عن احلامك فيقول ٔان مـسأ� ) ) ) ) ٔاو يصاب جبنونٔاو يصاب جبنونٔاو يصاب جبنونٔاو يصاب جبنون
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امء يقولون حيرم اخلـروج عـىل احلـامك امء يقولون حيرم اخلـروج عـىل احلـامك امء يقولون حيرم اخلـروج عـىل احلـامك امء يقولون حيرم اخلـروج عـىل احلـامك  مفاسد رشعية =j جتد ٔاكرث العل مفاسد رشعية =j جتد ٔاكرث العل مفاسد رشعية =j جتد ٔاكرث العل مفاسد رشعية =j جتد ٔاكرث العلاااااخلروج فهياخلروج فهياخلروج فهياخلروج فهي

ٕاال ٔان تـروا كفـرا ٕاال ٔان تـروا كفـرا ٕاال ٔان تـروا كفـرا ٕاال ٔان تـروا كفـرا ««««: : : : ����الفاسق الفاجر، ٕاال ٔان يظهـر كفـرا بواحـا كـام قـال النـيب الفاسق الفاجر، ٕاال ٔان يظهـر كفـرا بواحـا كـام قـال النـيب الفاسق الفاجر، ٕاال ٔان يظهـر كفـرا بواحـا كـام قـال النـيب الفاسق الفاجر، ٕاال ٔان يظهـر كفـرا بواحـا كـام قـال النـيب 

    ����ٔاو ٔان يكون مصاب �جلنون، ٔاو ٔان يكون مصاب �جلنون، ٔاو ٔان يكون مصاب �جلنون، ٔاو ٔان يكون مصاب �جلنون، 			ٔ	ن املفروض هـذا احلـامك قـد واله هللا ٔن املفروض هـذا احلـامك قـد واله هللا ٔن املفروض هـذا احلـامك قـد واله هللا ٔن املفروض هـذا احلـامك قـد واله هللا » » » » بواحابواحابواحابواحا
هذا أالمر ليقوم هذا أالمر ليقوم هذا أالمر ليقوم هذا أالمر ليقوم حبحبحبحبمك هللا، هو ال يقوم مك هللا، هو ال يقوم مك هللا، هو ال يقوم مك هللا، هو ال يقوم حبحبحبحبمك هللا يضيع فروض هللا وال حيمك �لعدل مك هللا يضيع فروض هللا وال حيمك �لعدل مك هللا يضيع فروض هللا وال حيمك �لعدل مك هللا يضيع فروض هللا وال حيمك �لعدل 
وكذا وكذا، وعند املسلمني اسـتطاعة وقدرة عىل ٔان يزيلوا هذا احلامك، وكذا وكذا، وعند املسلمني اسـتطاعة وقدرة عىل ٔان يزيلوا هذا احلامك، وكذا وكذا، وعند املسلمني اسـتطاعة وقدرة عىل ٔان يزيلوا هذا احلامك، وكذا وكذا، وعند املسلمني اسـتطاعة وقدرة عىل ٔان يزيلوا هذا احلامك، جيجيجيجيب علـهيم ب علـهيم ب علـهيم ب علـهيم 

ال بل ظلوا كام ٔانـال بل ظلوا كام ٔانـال بل ظلوا كام ٔانـال بل ظلوا كام ٔانـمتمتمتمت    : : : : ٔاي عقل يقولٔاي عقل يقولٔاي عقل يقولٔاي عقل يقول واتركوه حيمك، واتركوه حيمك، واتركوه حيمك، واتركوه حيمك،ٔان يزيلوه، ال يقول ال خترج عليه ٔان يزيلوه، ال يقول ال خترج عليه ٔان يزيلوه، ال يقول ال خترج عليه ٔان يزيلوه، ال يقول ال خترج عليه 
من رٔاي منمك منكر فليغـريه من رٔاي منمك منكر فليغـريه من رٔاي منمك منكر فليغـريه من رٔاي منمك منكر فليغـريه ««««ودعوا هذا حيمكمك �لظودعوا هذا حيمكمك �لظودعوا هذا حيمكمك �لظودعوا هذا حيمكمك �لظململململ، ال ينفع، هذا ٕازا� املنكر، ، ال ينفع، هذا ٕازا� املنكر، ، ال ينفع، هذا ٕازا� املنكر، ، ال ينفع، هذا ٕازا� املنكر، 

ٕاذا اســتطعت ٔان تزيـل هـذا ٕاذا اســتطعت ٔان تزيـل هـذا ٕاذا اســتطعت ٔان تزيـل هـذا ٕاذا اســتطعت ٔان تزيـل هـذا » » » » ه فٕان مل يـسـتطع فبقلبـهه فٕان مل يـسـتطع فبقلبـهه فٕان مل يـسـتطع فبقلبـهه فٕان مل يـسـتطع فبقلبـهبيده فٕان مل يسـتطع فبلسانبيده فٕان مل يسـتطع فبلسانبيده فٕان مل يسـتطع فبلسانبيده فٕان مل يسـتطع فبلسان
        املنكر بدون مفسدة ترتتب عىل ذj ٔاكرب من هذه املفسدة املنكر بدون مفسدة ترتتب عىل ذj ٔاكرب من هذه املفسدة املنكر بدون مفسدة ترتتب عىل ذj ٔاكرب من هذه املفسدة املنكر بدون مفسدة ترتتب عىل ذj ٔاكرب من هذه املفسدة جيجيجيجيب، لكن بعضب، لكن بعضب، لكن بعضب، لكن بعض

الناس جتد طرفني طـرف يقـول �خلـروج مبـارشة ٔاالناس جتد طرفني طـرف يقـول �خلـروج مبـارشة ٔاالناس جتد طرفني طـرف يقـول �خلـروج مبـارشة ٔاالناس جتد طرفني طـرف يقـول �خلـروج مبـارشة ٔا���� اكنـت النتـا اكنـت النتـا اكنـت النتـا اكنـت النتـاجئجئجئجئ مفـسدة ٔاعظـم  مفـسدة ٔاعظـم  مفـسدة ٔاعظـم  مفـسدة ٔاعظـم 
        ....    جيجيجيجيب ٔان ب ٔان ب ٔان ب ٔان خيخيخيخيرج هذا طرفرج هذا طرفرج هذا طرفرج هذا طرف::::سـتحدث يقولوا سـتحدث يقولوا سـتحدث يقولوا سـتحدث يقولوا 

        ....حمك اخلروج عىل احلامكحمك اخلروج عىل احلامكحمك اخلروج عىل احلامكحمك اخلروج عىل احلامك

        .... احلامك احلامك احلامك احلامك اخلروج عىل اخلروج عىل اخلروج عىل اخلروج عىلجيجيجيجيبببب::::طرفطرفطرفطرف

ه حـىت ولـو اكن فاسـقًا ه حـىت ولـو اكن فاسـقًا ه حـىت ولـو اكن فاسـقًا ه حـىت ولـو اكن فاسـقًا تـتـتـتـ بل البد ؤان تظل حتـت قياد بل البد ؤان تظل حتـت قياد بل البد ؤان تظل حتـت قياد بل البد ؤان تظل حتـت قياد:::: مطلقًا مطلقًا مطلقًا مطلقًا::::حيرمحيرمحيرمحيرمالطرف االٓخر الطرف االٓخر الطرف االٓخر الطرف االٓخر 
        ....فاجرا وٕان اسـتطعت ٔان تزيù فال تزيù ، هذا طرف وهذا طرففاجرا وٕان اسـتطعت ٔان تزيù فال تزيù ، هذا طرف وهذا طرففاجرا وٕان اسـتطعت ٔان تزيù فال تزيù ، هذا طرف وهذا طرففاجرا وٕان اسـتطعت ٔان تزيù فال تزيù ، هذا طرف وهذا طرف

    خلروج سـيأخلروج سـيأخلروج سـيأخلروج سـيأيتيتيتيت مبفسدة مبفسدة مبفسدة مبفسدة ٔاو تأكد ٔان ا ٔاو تأكد ٔان ا ٔاو تأكد ٔان ا ٔاو تأكد ٔان ا،،،، نقول ٕاذا غلب عىل الظن  نقول ٕاذا غلب عىل الظن  نقول ٕاذا غلب عىل الظن  نقول ٕاذا غلب عىل الظن ::::    وسطوسطوسطوسطٔاين احلق؟ ٔاين احلق؟ ٔاين احلق؟ ٔاين احلق؟ 
        .... فيحرم اخلروج فيحرم اخلروج فيحرم اخلروج فيحرم اخلروجٔاكربٔاكربٔاكربٔاكرب

يتيتيتيت مبفسدة ٔاك مبفسدة ٔاك مبفسدة ٔاك مبفسدة ٔاك         ....رب؟رب؟رب؟رب؟ كيف تع كيف تع كيف تع كيف تعململململ ٔانه سـيأ ٔانه سـيأ ٔانه سـيأ ٔانه سـيأ

 �لقرا �لقرا �لقرا �لقرائئئئن، �ٔالمثÇ السابقة، حصلت يف املنطقة الفالنية اكن كذا وحصل كذا، هذا ن، �ٔالمثÇ السابقة، حصلت يف املنطقة الفالنية اكن كذا وحصل كذا، هذا ن، �ٔالمثÇ السابقة، حصلت يف املنطقة الفالنية اكن كذا وحصل كذا، هذا ن، �ٔالمثÇ السابقة، حصلت يف املنطقة الفالنية اكن كذا وحصل كذا، هذا 
        ....ٔامر اجهتادئامر اجهتادئامر اجهتادئامر اجهتادي

؟ ال، ٕان اكنـت ؟ ال، ٕان اكنـت ؟ ال، ٕان اكنـت ؟ ال، ٕان اكنـت حيرم اخلروج مطلقًـا واتركـه هكـذا ظلـوا كـام ٔانـحيرم اخلروج مطلقًـا واتركـه هكـذا ظلـوا كـام ٔانـحيرم اخلروج مطلقًـا واتركـه هكـذا ظلـوا كـام ٔانـحيرم اخلروج مطلقًـا واتركـه هكـذا ظلـوا كـام ٔانـمتمتمتمت: : : :  ٔاما ا=ي يقول ٔاما ا=ي يقول ٔاما ا=ي يقول ٔاما ا=ي يقول
 ٔاو غلـب عـىل ظنـ ٔاو غلـب عـىل ظنـ ٔاو غلـب عـىل ظنـ ٔاو غلـب عـىل ظنـكككك ٔانـه لـن حتـدث مفـسدة  ٔانـه لـن حتـدث مفـسدة  ٔانـه لـن حتـدث مفـسدة  ٔانـه لـن حتـدث مفـسدة تتتت�ي�ي�ي�يكككك Õسـتطاعة والقدرة وتأكـد Õسـتطاعة والقدرة وتأكـد Õسـتطاعة والقدرة وتأكـد Õسـتطاعة والقدرة وتأكـد

        ....وجب ٔان تزيل هذا املنكروجب ٔان تزيل هذا املنكروجب ٔان تزيل هذا املنكروجب ٔان تزيل هذا املنكر
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ٕاذن أالغلب ٔان ٔاكرث اخلروج يكون فيه ٕاذن أالغلب ٔان ٔاكرث اخلروج يكون فيه ٕاذن أالغلب ٔان ٔاكرث اخلروج يكون فيه ٕاذن أالغلب ٔان ٔاكرث اخلروج يكون فيه خمخمخمخمالفـات، حتـدث فيـه مفـسدة، لكـن يف الفـات، حتـدث فيـه مفـسدة، لكـن يف الفـات، حتـدث فيـه مفـسدة، لكـن يف الفـات، حتـدث فيـه مفـسدة، لكـن يف     
        ....بعض أالحوال قد ال حتدث مفسدةبعض أالحوال قد ال حتدث مفسدةبعض أالحوال قد ال حتدث مفسدةبعض أالحوال قد ال حتدث مفسدة

 مـن  مـن  مـن  مـن خمخمخمخمالفـات الفـات الفـات الفـات  عىل إالمام عىل إالمام عىل إالمام عىل إالمام�لرمغ �لرمغ �لرمغ �لرمغ مممممممما يف اخلروجا يف اخلروجا يف اخلروجا يف اخلروج: (: (: (: ( يقول يقول يقول يقول----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----ٕاذن فهنا الشـيخ ٕاذن فهنا الشـيخ ٕاذن فهنا الشـيخ ٕاذن فهنا الشـيخ 
رشعية ٕاال ٔان يظهر كفرا بواحـا، ٔاو يـصاب جبنـون فـٕان عامـة النـاس تنظـر نظـرة رشعية ٕاال ٔان يظهر كفرا بواحـا، ٔاو يـصاب جبنـون فـٕان عامـة النـاس تنظـر نظـرة رشعية ٕاال ٔان يظهر كفرا بواحـا، ٔاو يـصاب جبنـون فـٕان عامـة النـاس تنظـر نظـرة رشعية ٕاال ٔان يظهر كفرا بواحـا، ٔاو يـصاب جبنـون فـٕان عامـة النـاس تنظـر نظـرة 

 ملا خرج عـىل يزيـد،  ملا خرج عـىل يزيـد،  ملا خرج عـىل يزيـد،  ملا خرج عـىل يزيـد، ����يريد ٔان يقول يريد ٔان يقول يريد ٔان يقول يريد ٔان يقول 			ٔ	ن احلسني ٔن احلسني ٔن احلسني ٔن احلسني ) ) ) ) ل به نكبةل به نكبةل به نكبةل به نكبةعطف ٕاىل من حتعطف ٕاىل من حتعطف ٕاىل من حتعطف ٕاىل من حت
خليفة،احلسني خرج عليه، وخرج معه حصابة اكن فيه سـلخليفة،احلسني خرج عليه، وخرج معه حصابة اكن فيه سـلخليفة،احلسني خرج عليه، وخرج معه حصابة اكن فيه سـلخليفة،احلسني خرج عليه، وخرج معه حصابة اكن فيه سـل����ن بـن ن بـن ن بـن ن بـن  يزيد  يزيد  يزيد  يزيد اكن اكن اكن اكن و و و و يزيد يزيد يزيد يزيد 
        ....رسرسرسرسدددد

يتيتيتيت    يييين هذا الفساد سزيول وســ ن هذا الفساد سزيول وســ ن هذا الفساد سزيول وســ ن هذا الفساد سزيول وســ أ أ أ أ  غلب عىل ظهنم  غلب عىل ظهنم  غلب عىل ظهنم  غلب عىل ظهنم هههه ٔالن ٔالن ٔالن ٔالن؟؟؟؟هؤالء الصحابةهؤالء الصحابةهؤالء الصحابةهؤالء الصحابة خرج  خرج  خرج  خرج ملاذاملاذاملاذاملاذا     أأأأ
ٕان اكن ظاهر أالمر ٕان اكن ظاهر أالمر ٕان اكن ظاهر أالمر ٕان اكن ظاهر أالمر ري بعده، ري بعده، ري بعده، ري بعده، خفخفخفخفرجوا، فٕاذا حصلت نكبة لهذا ا=ي خرج حىت و رجوا، فٕاذا حصلت نكبة لهذا ا=ي خرج حىت و رجوا، فٕاذا حصلت نكبة لهذا ا=ي خرج حىت و رجوا، فٕاذا حصلت نكبة لهذا ا=ي خرج حىت و خبخبخبخب
        ....فهذا هو ا=ي حدثفهذا هو ا=ي حدثفهذا هو ا=ي حدثفهذا هو ا=ي حدث،،،،الناسالناسالناسالناس    تعاطف معهتعاطف معهتعاطف معهتعاطف معهي ي ي ي     ،،،، أالفضل ٔاال  أالفضل ٔاال  أالفضل ٔاال  أالفضل ٔاال خيخيخيخيرجرجرجرجمنمنمنمن

 يدعوا ٕاىل ٕاصالح  يدعوا ٕاىل ٕاصالح  يدعوا ٕاىل ٕاصالح  يدعوا ٕاىل ٕاصالح ����خاصة ٕاذا اكن من ٔاهل البيت، ا=ي هو احلسني بن عيل خاصة ٕاذا اكن من ٔاهل البيت، ا=ي هو احلسني بن عيل خاصة ٕاذا اكن من ٔاهل البيت، ا=ي هو احلسني بن عيل خاصة ٕاذا اكن من ٔاهل البيت، ا=ي هو احلسني بن عيل ((((
        ....ما فسد، وهذه العواطف قد هيأت اجلو ل عوة العباسـيةما فسد، وهذه العواطف قد هيأت اجلو ل عوة العباسـيةما فسد، وهذه العواطف قد هيأت اجلو ل عوة العباسـيةما فسد، وهذه العواطف قد هيأت اجلو ل عوة العباسـية

        ....سبب الرصاسبب الرصاسبب الرصاسبب الرصاعععع ا=ي نشب بني ٔابناء عىل ابن ٔايب طالب والعباسـيني ا=ي نشب بني ٔابناء عىل ابن ٔايب طالب والعباسـيني ا=ي نشب بني ٔابناء عىل ابن ٔايب طالب والعباسـيني ا=ي نشب بني ٔابناء عىل ابن ٔايب طالب والعباسـيني

ن ٔابنــاء عــيل ٕاال ٔان ن ٔابنــاء عــيل ٕاال ٔان ن ٔابنــاء عــيل ٕاال ٔان ن ٔابنــاء عــيل ٕاال ٔان هلهلهلهلــم يف ا�عــوة نــصيبا، فلــام قــام العباســـيون �ٔالمــر، ــم يف ا�عــوة نــصيبا، فلــام قــام العباســـيون �ٔالمــر، ــم يف ا�عــوة نــصيبا، فلــام قــام العباســـيون �ٔالمــر، ــم يف ا�عــوة نــصيبا، فلــام قــام العباســـيون �ٔالمــر، ومــا ظــومــا ظــومــا ظــومــا ظــ
ثثثثروا �حلمك، وقف شـيعة ٔابناء عيل موقفنا معادروا �حلمك، وقف شـيعة ٔابناء عيل موقفنا معادروا �حلمك، وقف شـيعة ٔابناء عيل موقفنا معادروا �حلمك، وقف شـيعة ٔابناء عيل موقفنا معاد���� للعباسـيني، وقاموا يعملـون  للعباسـيني، وقاموا يعملـون  للعباسـيني، وقاموا يعملـون  للعباسـيني، وقاموا يعملـون  واسـتأواسـتأواسـتأواسـتأ
ضضضضدمه، مفن جانـب ûروا دمه، مفن جانـب ûروا دمه، مفن جانـب ûروا دمه، مفن جانـب ûروا ضضضضـدمه، واســمترت حـراكـدمه، واســمترت حـراكـدمه، واســمترت حـراكـدمه، واســمترت حـراكهتهتهتهتم، ومـن جانـب آخـر ام، ومـن جانـب آخـر ام، ومـن جانـب آخـر ام، ومـن جانـب آخـر اهتهتهتهتمـومه مـومه مـومه مـومه 

ــا����ت ت ت ت ضضضضــدمه، ــدمه، ــدمه، ــدمه،  ــاعوا ا�ع ــد، ؤاش ــومه �ملفاس ــا، ورم ــاعوا ا�ع ــد، ؤاش ــومه �ملفاس ــا، ورم ــاعوا ا�ع ــد، ؤاش ــومه �ملفاس ــا، ورم ــاعوا ا�ع ــد، ؤاش ــومه �ملفاس ــململململ، ورم ــ�لظ ــ�لظ ــ�لظ ــن �لظ ــهنم وم ــن رية م ــهنم وم ــن رية م ــهنم وم ــن رية م ــهنم وم ــسخخخخرية م ــسوال ــسوال ــسوال وال
ترصفاترصفاترصفاترصفاهتهتهتهتم، و�ملقابل فقد الحق العباسـيون خصوم، و�ملقابل فقد الحق العباسـيون خصوم، و�ملقابل فقد الحق العباسـيون خصوم، و�ملقابل فقد الحق العباسـيون خصو����م الـسـياسـيني مـن شــيعة ٔابنـاء م الـسـياسـيني مـن شــيعة ٔابنـاء م الـسـياسـيني مـن شــيعة ٔابنـاء م الـسـياسـيني مـن شــيعة ٔابنـاء 
عيل، وشددوا علهيم، واعيل، وشددوا علهيم، واعيل، وشددوا علهيم، واعيل، وشددوا علهيم، واضضضضطهدومه، ونطهدومه، ونطهدومه، ونطهدومه، ونلكلكلكلكوا بزعامء ثـوراوا بزعامء ثـوراوا بزعامء ثـوراوا بزعامء ثـوراهتهتهتهتم م م م يكيكيكيك يلقـوا بيـهنم الرعـب،  يلقـوا بيـهنم الرعـب،  يلقـوا بيـهنم الرعـب،  يلقـوا بيـهنم الرعـب، 
ؤاحيا¼ حاولوا اسرتؤاحيا¼ حاولوا اسرتؤاحيا¼ حاولوا اسرتؤاحيا¼ حاولوا اسرتضضضضـاء بعـضهم اتقـاء وخوفـا مـن حـراكـاء بعـضهم اتقـاء وخوفـا مـن حـراكـاء بعـضهم اتقـاء وخوفـا مـن حـراكـاء بعـضهم اتقـاء وخوفـا مـن حـراكهتهتهتهتم، فتقوقـع الـشـيعة عـىل م، فتقوقـع الـشـيعة عـىل م، فتقوقـع الـشـيعة عـىل م، فتقوقـع الـشـيعة عـىل 

ا ٔاصاا ٔاصاا ٔاصاا ٔاصاهبهبهبهبم م م م جفجفجفجفعلوا ٔالنفسهم عقيدة خاصة علوا ٔالنفسهم عقيدة خاصة علوا ٔالنفسهم عقيدة خاصة علوا ٔالنفسهم عقيدة خاصة هبهبهبهبـم اختلفـت عـن ـم اختلفـت عـن ـم اختلفـت عـن ـم اختلفـت عـن ٔانفسهم، بعد ٔان ٔاصأانفسهم، بعد ٔان ٔاصأانفسهم، بعد ٔان ٔاصأانفسهم، بعد ٔان ٔاصاهبهبهبهبم مم مم مم م
        ) ) ) ) إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم

        ....؟؟؟؟ القصة  القصة  القصة  القصة  جاءت جاءت جاءت جاءتكيفكيفكيفكيفهنا هنا هنا هنا 			ٔ	نه حئنه حئنه حئنه حييكيكيكيك    
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        ....بداية اختاذ الشـيعة عقيدة خاصة بداية اختاذ الشـيعة عقيدة خاصة بداية اختاذ الشـيعة عقيدة خاصة بداية اختاذ الشـيعة عقيدة خاصة هبهبهبهبم اختلفت عن إالسالمم اختلفت عن إالسالمم اختلفت عن إالسالمم اختلفت عن إالسالم

ن ٔاحفاد ســيد¼ عـيل ٔاو ٔابنـاء ســيد¼ عـيل معلـوا لنفـسهم ديـن جديـد، ن ٔاحفاد ســيد¼ عـيل ٔاو ٔابنـاء ســيد¼ عـيل معلـوا لنفـسهم ديـن جديـد، ن ٔاحفاد ســيد¼ عـيل ٔاو ٔابنـاء ســيد¼ عـيل معلـوا لنفـسهم ديـن جديـد، ن ٔاحفاد ســيد¼ عـيل ٔاو ٔابنـاء ســيد¼ عـيل معلـوا لنفـسهم ديـن جديـد، أ أ أ أ يقول يقول يقول يقول ال ال ال ال 

ن يزيـد اكن ن يزيـد اكن ن يزيـد اكن ن يزيـد اكن أ أ أ أ نـه ٔاحـق بـذj و نـه ٔاحـق بـذj و نـه ٔاحـق بـذj و نـه ٔاحـق بـذj و  خرج عىل يزيد ٔالنـه يـرى أ  خرج عىل يزيد ٔالنـه يـرى أ  خرج عىل يزيد ٔالنـه يـرى أ  خرج عىل يزيد ٔالنـه يـرى أ ����البداية ٔان احلسني البداية ٔان احلسني البداية ٔان احلسني البداية ٔان احلسني 
 لو خرجنا نـسقط هـذا الرجـل مث  لو خرجنا نـسقط هـذا الرجـل مث  لو خرجنا نـسقط هـذا الرجـل مث  لو خرجنا نـسقط هـذا الرجـل مث حنحنحنحنـمك وـمك وـمك وـمك وحنحنحنحنـن ٔاحـق ـن ٔاحـق ـن ٔاحـق ـن ٔاحـق ::::، فقال، فقال، فقال، فقال �ٕالجام �ٕالجام �ٕالجام �ٕالجامععععاااافاسدفاسدفاسدفاسدخليفة خليفة خليفة خليفة 

 هو اخلليفة الرابع، واحلسن ٔاخـو احلـسني هـو اخلـامس  هو اخلليفة الرابع، واحلسن ٔاخـو احلـسني هـو اخلـامس  هو اخلليفة الرابع، واحلسن ٔاخـو احلـسني هـو اخلـامس  هو اخلليفة الرابع، واحلسن ٔاخـو احلـسني هـو اخلـامس ����بذj ٔالن سـيد¼ عيلبذj ٔالن سـيد¼ عيلبذj ٔالن سـيد¼ عيلبذj ٔالن سـيد¼ عيل
واحلسني اكن J فضل عظمي يف الناس حمبـوب بطريقـة شـديدة جـًدا، �لـرمغ مـن واحلسني اكن J فضل عظمي يف الناس حمبـوب بطريقـة شـديدة جـًدا، �لـرمغ مـن واحلسني اكن J فضل عظمي يف الناس حمبـوب بطريقـة شـديدة جـًدا، �لـرمغ مـن واحلسني اكن J فضل عظمي يف الناس حمبـوب بطريقـة شـديدة جـًدا، �لـرمغ مـن 

ســـيد¼ معاويــة ســـيد¼ معاويــة ســـيد¼ معاويــة ســـيد¼ معاويــة يأخــذ يأخــذ يأخــذ يأخــذ عظــمي �لــرمغ مــن ذj عظــمي �لــرمغ مــن ذj عظــمي �لــرمغ مــن ذj عظــمي �لــرمغ مــن ذj  اكن J فــضل  اكن J فــضل  اكن J فــضل  اكن J فــضل ����ذj ٕان احلــسني ذj ٕان احلــسني ذj ٕان احلــسني ذj ٕان احلــسني 
    بعــدمهبعــدمهبعــدمهبعــدمه    ، ٕاذن ، ٕاذن ، ٕاذن ، ٕاذن 			ٔ	هنــم يــرون ٔان ٔهنــم يــرون ٔان ٔهنــم يــرون ٔان ٔهنــم يــرون ٔان هلهلهلهلــم حــق يف ذj، ا=ي ٔاــم حــق يف ذj، ا=ي ٔاــم حــق يف ذj، ا=ي ٔاــم حــق يف ذj، ا=ي ٔاىتىتىتىتاخلالفــة ويعطهيــا لزييــداخلالفــة ويعطهيــا لزييــداخلالفــة ويعطهيــا لزييــداخلالفــة ويعطهيــا لزييــد

حصل تأصيل تغيري هذه املسأ� بدًال ما اكنت ٔاحق �خلالفـة فقـط، وحصل تأصيل تغيري هذه املسأ� بدًال ما اكنت ٔاحق �خلالفـة فقـط، وحصل تأصيل تغيري هذه املسأ� بدًال ما اكنت ٔاحق �خلالفـة فقـط، وحصل تأصيل تغيري هذه املسأ� بدًال ما اكنت ٔاحق �خلالفـة فقـط، وضضضضـعوا ٔايـًضا ـعوا ٔايـًضا ـعوا ٔايـًضا ـعوا ٔايـًضا 
        . . . . ٔاشـياء اليت سـندرسها يف مسأ� العقيدة الفاسدة للشـيعةٔاشـياء اليت سـندرسها يف مسأ� العقيدة الفاسدة للشـيعةٔاشـياء اليت سـندرسها يف مسأ� العقيدة الفاسدة للشـيعةٔاشـياء اليت سـندرسها يف مسأ� العقيدة الفاسدة للشـيعة

 وما فيه من ٔاغاليط نسبت  وما فيه من ٔاغاليط نسبت  وما فيه من ٔاغاليط نسبت  وما فيه من ٔاغاليط نسبت لبالغة لعىل رىض هللا عنهلبالغة لعىل رىض هللا عنهلبالغة لعىل رىض هللا عنهلبالغة لعىل رىض هللا عنه هن هن هن هنجججج ا ا ا ا كتاب كتاب كتاب كتابعدم حصة نسـبةعدم حصة نسـبةعدم حصة نسـبةعدم حصة نسـبة
        ........J رىض هللا عنهJ رىض هللا عنهJ رىض هللا عنهJ رىض هللا عنه

، ونسـبوا ، ونسـبوا ، ونسـبوا ، ونسـبوا ����ونسـبوا ونسـبوا ونسـبوا ونسـبوا هلهلهلهلم التأويل واملعرفة دون سوامه، وطعنوا بصحابة رسول هللا م التأويل واملعرفة دون سوامه، وطعنوا بصحابة رسول هللا م التأويل واملعرفة دون سوامه، وطعنوا بصحابة رسول هللا م التأويل واملعرفة دون سوامه، وطعنوا بصحابة رسول هللا ((((
هذا هذا هذا هذا لكلكلكلكه ٕاىل ٔاعالم املسلمني من آل البيت فدونوا كتبا ونسـبوها لسابقني مثل هنه ٕاىل ٔاعالم املسلمني من آل البيت فدونوا كتبا ونسـبوها لسابقني مثل هنه ٕاىل ٔاعالم املسلمني من آل البيت فدونوا كتبا ونسـبوها لسابقني مثل هنه ٕاىل ٔاعالم املسلمني من آل البيت فدونوا كتبا ونسـبوها لسابقني مثل هنجججج    

ملا تقـرٔا كتـاب هنـملا تقـرٔا كتـاب هنـملا تقـرٔا كتـاب هنـملا تقـرٔا كتـاب هنـجججج البالغـة  البالغـة  البالغـة  البالغـة ) ) ) ) ����البالغة ا=ي نسب لسـيد¼ عيل بن ٔايب طالب البالغة ا=ي نسب لسـيد¼ عيل بن ٔايب طالب البالغة ا=ي نسب لسـيد¼ عيل بن ٔايب طالب البالغة ا=ي نسب لسـيد¼ عيل بن ٔايب طالب 
أساليب بالأساليب بالأساليب بالأساليب بالغغغغية و�م مجيل جًدا لكن فيه سب لسـيد¼ معاوية ية و�م مجيل جًدا لكن فيه سب لسـيد¼ معاوية ية و�م مجيل جًدا لكن فيه سب لسـيد¼ معاوية ية و�م مجيل جًدا لكن فيه سب لسـيد¼ معاوية بببب    جتده جتده جتده جتده مممممممملوءالوءالوءالوءاهذا، هذا، هذا، هذا، 

مبارشة، وفيه �م عن سـيد¼ معرو بـن العـاص ٔانـه يـسب عليـا، ٔاشــياء بـشعة، مبارشة، وفيه �م عن سـيد¼ معرو بـن العـاص ٔانـه يـسب عليـا، ٔاشــياء بـشعة، مبارشة، وفيه �م عن سـيد¼ معرو بـن العـاص ٔانـه يـسب عليـا، ٔاشــياء بـشعة، مبارشة، وفيه �م عن سـيد¼ معرو بـن العـاص ٔانـه يـسب عليـا، ٔاشــياء بـشعة، 
فٕاذن هنفٕاذن هنفٕاذن هنفٕاذن هنجججج البالغة هذا، ينسـبوه لسـيد¼ عـيل، هـذه خطـب ســيد¼ عـيل و البالغة هذا، ينسـبوه لسـيد¼ عـيل، هـذه خطـب ســيد¼ عـيل و البالغة هذا، ينسـبوه لسـيد¼ عـيل، هـذه خطـب ســيد¼ عـيل و البالغة هذا، ينسـبوه لسـيد¼ عـيل، هـذه خطـب ســيد¼ عـيل ولكلكلكلكـامت ـامت ـامت ـامت 

هنهنهنهنجججج البالغة ر البالغة ر البالغة ر البالغة رمقمقمقمق واحد عنـد الـشـيعة  واحد عنـد الـشـيعة  واحد عنـد الـشـيعة  واحد عنـد الـشـيعة فففف     قبل  قبل  قبل  قبل خشخشخشخشص ما،ص ما،ص ما،ص ما، وهو مؤلف من وهو مؤلف من وهو مؤلف من وهو مؤلف منسـيد¼ عيل،سـيد¼ عيل،سـيد¼ عيل،سـيد¼ عيل،
 اكن  اكن  اكن  اكن يكيكيكيك ت ت ت تهبهبهبهبر بـسـيد¼ عـيل ولـر بـسـيد¼ عـيل ولـر بـسـيد¼ عـيل ولـر بـسـيد¼ عـيل ولـيكيكيكيك تبـني ٔان معاويـة  تبـني ٔان معاويـة  تبـني ٔان معاويـة  تبـني ٔان معاويـة  من قرائنه يف �د من قرائنه يف �د من قرائنه يف �د من قرائنه يف �دئئئئ أالمر، أالمر، أالمر، أالمر،البد البد البد البد 
        . . . .  فاسد جًدا ولك  فاسد جًدا ولك  فاسد جًدا ولك  فاسد جًدا ولك يشيشيشيشءءءء ؤانه ؤانه ؤانه ؤانه لل لل لل للخخخخالفة الفة الفة الفة اااامغتصبمغتصبمغتصبمغتصب

    ننننيقولــويقولــويقولــويقولــو) ) ) )  وهكــذا وهكــذا وهكــذا وهكــذا----رمحــه هللارمحــه هللارمحــه هللارمحــه هللا----كــام ٔاوجــدوا فقهــا خاصــا ونــسـبوه جلعفــر الــصادق كــام ٔاوجــدوا فقهــا خاصــا ونــسـبوه جلعفــر الــصادق كــام ٔاوجــدوا فقهــا خاصــا ونــسـبوه جلعفــر الــصادق كــام ٔاوجــدوا فقهــا خاصــا ونــسـبوه جلعفــر الــصادق ((((
جفجفجفجفعفـر عفـر عفـر عفـر املذهب اجلعفري، املذاهب أالربعة واملـذهب اخلـامس املـذهب اجلعفـري، املذهب اجلعفري، املذاهب أالربعة واملـذهب اخلـامس املـذهب اجلعفـري، املذهب اجلعفري، املذاهب أالربعة واملـذهب اخلـامس املـذهب اجلعفـري، املذهب اجلعفري، املذاهب أالربعة واملـذهب اخلـامس املـذهب اجلعفـري، 



   العلمياإلسالم معهد شيخ للفرقة الرابعة                         باسية تاريخ الدولة العالثاني  
 

 ��

     عامل من العلامء لكن هو مثل احلـسن البـرصي، مـذهب احلـسن البـرصي  عامل من العلامء لكن هو مثل احلـسن البـرصي، مـذهب احلـسن البـرصي  عامل من العلامء لكن هو مثل احلـسن البـرصي، مـذهب احلـسن البـرصي  عامل من العلامء لكن هو مثل احلـسن البـرصي، مـذهب احلـسن البـرصي الصادقالصادقالصادقالصادق
    حنحنحنحنن ن ن ن اااا ٔان يقولو  ٔان يقولو  ٔان يقولو  ٔان يقولو  يريدون، يريدون، يريدون، يريدون،مممم،مذهب الليث بن سعد، عامل من العلامء، لكهن،مذهب الليث بن سعد، عامل من العلامء، لكهن،مذهب الليث بن سعد، عامل من العلامء، لكهن،مذهب الليث بن سعد، عامل من العلامء، لكهنمشهورمشهورمشهورمشهورغري غري غري غري 

وا وا وا وا لللليكيكيكيك يـضع يـضع يـضع يـضعذهب اجلعفـري،ذهب اجلعفـري،ذهب اجلعفـري،ذهب اجلعفـري،الـصادق، املـالـصادق، املـالـصادق، املـالـصادق، املـعند¼ مذهب جعفـر عند¼ مذهب جعفـر عند¼ مذهب جعفـر عند¼ مذهب جعفـر هنائًيا،هنائًيا،هنائًيا،هنائًيا،    يشيشيشيشء ء ء ء خمخمخمخمتلفتلفتلفتلف
قال جعفر الصادق كذا كذا، ٔاي قال جعفر الصادق كذا كذا، ٔاي قال جعفر الصادق كذا كذا، ٔاي قال جعفر الصادق كذا كذا، ٔاي يشيشيشيشء يفعù يقـول ٔا¼ جعفـري ء يفعù يقـول ٔا¼ جعفـري ء يفعù يقـول ٔا¼ جعفـري ء يفعù يقـول ٔا¼ جعفـري براحهتم ما يريدون،براحهتم ما يريدون،براحهتم ما يريدون،براحهتم ما يريدون،

        ....ليس �بع لمك، ليس �بع للمذاهب أالربعة ٔا¼ مذهب ûين آخر،ليس �بع لمك، ليس �بع للمذاهب أالربعة ٔا¼ مذهب ûين آخر،ليس �بع لمك، ليس �بع للمذاهب أالربعة ٔا¼ مذهب ûين آخر،ليس �بع لمك، ليس �بع للمذاهب أالربعة ٔا¼ مذهب ûين آخر،

        . . . . ، فيه ٔاشـياء كثرية نسبت ٕاليه زورا، فيه ٔاشـياء كثرية نسبت ٕاليه زورا، فيه ٔاشـياء كثرية نسبت ٕاليه زورا، فيه ٔاشـياء كثرية نسبت ٕاليه زورا؟؟؟؟ هل ثبت ٔان جعفر الصادق قال هذا ال�م هل ثبت ٔان جعفر الصادق قال هذا ال�م هل ثبت ٔان جعفر الصادق قال هذا ال�م هل ثبت ٔان جعفر الصادق قال هذا ال�م

        ....عباسـيني وخاصة أالقوعباسـيني وخاصة أالقوعباسـيني وخاصة أالقوعباسـيني وخاصة أالقو����ء مهنم والصاحلنيء مهنم والصاحلنيء مهنم والصاحلنيء مهنم والصاحلني اخللفاء ال  اخللفاء ال  اخللفاء ال  اخللفاء ال  افرتاءات الشـيعة عىل افرتاءات الشـيعة عىل افرتاءات الشـيعة عىل افرتاءات الشـيعة عىل

ؤاشاعوا الكذب عىل اخللفاء العباسـيني وخاصـة أالقـوؤاشاعوا الكذب عىل اخللفاء العباسـيني وخاصـة أالقـوؤاشاعوا الكذب عىل اخللفاء العباسـيني وخاصـة أالقـوؤاشاعوا الكذب عىل اخللفاء العباسـيني وخاصـة أالقـو����ء مـهنم والـصاحلني ٔامثـال ء مـهنم والـصاحلني ٔامثـال ء مـهنم والـصاحلني ٔامثـال ء مـهنم والـصاحلني ٔامثـال ((((
هارون الرشــيد ا=ي اكن حيـهارون الرشــيد ا=ي اكن حيـهارون الرشــيد ا=ي اكن حيـهارون الرشــيد ا=ي اكن حيـجججج ٔاو يغـزو، واملتـولك ا=ي ٔاحيـا الـسـنة، واملعتـضد  ٔاو يغـزو، واملتـولك ا=ي ٔاحيـا الـسـنة، واملعتـضد  ٔاو يغـزو، واملتـولك ا=ي ٔاحيـا الـسـنة، واملعتـضد  ٔاو يغـزو، واملتـولك ا=ي ٔاحيـا الـسـنة، واملعتـضد 
ا=ي اكن قــوا=ي اكن قــوا=ي اكن قــوا=ي اكن قــو����، ولننظــر ٕاىل بعــض هــذه Õفــرتاءات الــيت يبــدوا فهيــا Õخــرتا، ولننظــر ٕاىل بعــض هــذه Õفــرتاءات الــيت يبــدوا فهيــا Õخــرتا، ولننظــر ٕاىل بعــض هــذه Õفــرتاءات الــيت يبــدوا فهيــا Õخــرتا، ولننظــر ٕاىل بعــض هــذه Õفــرتاءات الــيت يبــدوا فهيــا Õخــرتاعععع    

للللََََفي يففي يففي يففي يف. . . . ةةةةمبارش مبارش مبارش مبارش  ِِ طبًعا بعض الناس طبًعا بعض الناس طبًعا بعض الناس طبًعا بعض الناس ممممممممكن يقـرٔا يقـول كن يقـرٔا يقـول كن يقـرٔا يقـول كن يقـرٔا يقـول ) ) ) )  الطريو الطريو الطريو الطريو����ت بسـندت بسـندت بسـندت بسـند((((ٔاخرج السٔاخرج السٔاخرج السٔاخرج الِسِ
للللََََفي بكفي بكفي بكفي بكرسرسرسرس السني وفتح الالم J كتاب امسه الطي السني وفتح الالم J كتاب امسه الطي السني وفتح الالم J كتاب امسه الطي السني وفتح الالم J كتاب امسه الطي ِِ ورورورور����ت، ميلء ت، ميلء ت، ميلء ت، ميلء السلفي، ال يه السالسلفي، ال يه السالسلفي، ال يه السالسلفي، ال يه الِسِ

ومن ومن ومن ومن مضمضمضمضهنا هذه أالشـياء ٔا¼ قرٔاهنا هذه أالشـياء ٔا¼ قرٔاهنا هذه أالشـياء ٔا¼ قرٔاهنا هذه أالشـياء ٔا¼ قرٔاهتهتهتهتا يف �رخي اخللفاء للسـيوطي، ا يف �رخي اخللفاء للسـيوطي، ا يف �رخي اخللفاء للسـيوطي، ا يف �رخي اخللفاء للسـيوطي، بأاكذيب رهيبة جًدا،بأاكذيب رهيبة جًدا،بأاكذيب رهيبة جًدا،بأاكذيب رهيبة جًدا،
 طبعـت هـذا الكتـاب قلـت  طبعـت هـذا الكتـاب قلـت  طبعـت هـذا الكتـاب قلـت  طبعـت هـذا الكتـاب قلـت هلهلهلهلـم يعـين ٔانــم يعـين ٔانــم يعـين ٔانــم يعـين ٔانـمتمتمتمت     اعرت اعرت اعرت اعرتضضضضـت عـىل ا�ار الـيتـت عـىل ا�ار الـيتـت عـىل ا�ار الـيتـت عـىل ا�ار الـيت،،،،وملا قرٔاوملا قرٔاوملا قرٔاوملا قرٔاهتهتهتهتا ا ا ا 

تطبعون طبعات حمققة تطبعون طبعات حمققة تطبعون طبعات حمققة تطبعون طبعات حمققة ممممممممتازة ولكن كيف يطبـع مثـل هـذا الكتـاب وال تعقبـون، ال تازة ولكن كيف يطبـع مثـل هـذا الكتـاب وال تعقبـون، ال تازة ولكن كيف يطبـع مثـل هـذا الكتـاب وال تعقبـون، ال تازة ولكن كيف يطبـع مثـل هـذا الكتـاب وال تعقبـون، ال 
مقمقمقمقة ة ة ة ،،،،يوجد حتقيق لهذا ال�م، �م يندى J اجلبني، اسـتحا� ٔان يكون هذا خليفةيوجد حتقيق لهذا ال�م، �م يندى J اجلبني، اسـتحا� ٔان يكون هذا خليفةيوجد حتقيق لهذا ال�م، �م يندى J اجلبني، اسـتحا� ٔان يكون هذا خليفةيوجد حتقيق لهذا ال�م، �م يندى J اجلبني، اسـتحا� ٔان يكون هذا خليفة

        . . . . الفساد ا=ي يف أالرض، ملا تسمع هذه القصص، ٔاعطى مثال هنا هارون الرشـيدالفساد ا=ي يف أالرض، ملا تسمع هذه القصص، ٔاعطى مثال هنا هارون الرشـيدالفساد ا=ي يف أالرض، ملا تسمع هذه القصص، ٔاعطى مثال هنا هارون الرشـيدالفساد ا=ي يف أالرض، ملا تسمع هذه القصص، ٔاعطى مثال هنا هارون الرشـيد

هــ، هــ، هــ، هــ، ١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣    ----١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠ سـنة، من  سـنة، من  سـنة، من  سـنة، من ٢٣٢٣٢٣٢٣ الرشـيد ٔاحد اخللفاء العباسـيني ويل احلمك  الرشـيد ٔاحد اخللفاء العباسـيني ويل احلمك  الرشـيد ٔاحد اخللفاء العباسـيني ويل احلمك  الرشـيد ٔاحد اخللفاء العباسـيني ويل احلمك هارونهارونهارونهارون
        اكن حياكن حياكن حياكن حيجججج عاًما ويغزوا عاًما، J ٔاشـياء طبًعا  عاًما ويغزوا عاًما، J ٔاشـياء طبًعا  عاًما ويغزوا عاًما، J ٔاشـياء طبًعا  عاًما ويغزوا عاًما، J ٔاشـياء طبًعا خمخمخمخمالفة حصيح، لكن تصل ٕاىل هذا انظرالفة حصيح، لكن تصل ٕاىل هذا انظرالفة حصيح، لكن تصل ٕاىل هذا انظرالفة حصيح، لكن تصل ٕاىل هذا انظر

الرشـيد هارون الرشـيد هارون الرشـيد هارون الرشـيد هارون )  )  )  )  ملا ٔافضت اخلالفة ٕاىل الرشـيدملا ٔافضت اخلالفة ٕاىل الرشـيدملا ٔافضت اخلالفة ٕاىل الرشـيدملا ٔافضت اخلالفة ٕاىل الرشـيد: : : : بسـنده عن ابن املبارك قالبسـنده عن ابن املبارك قالبسـنده عن ابن املبارك قالبسـنده عن ابن املبارك قال: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول
        . . . . عفر املنصور هو جد هارون الرشـيدعفر املنصور هو جد هارون الرشـيدعفر املنصور هو جد هارون الرشـيدعفر املنصور هو جد هارون الرشـيدبن محمد املهدي بن ٔابو جعفر املنصور، ٔابو جبن محمد املهدي بن ٔابو جعفر املنصور، ٔابو جبن محمد املهدي بن ٔابو جعفر املنصور، ٔابو جبن محمد املهدي بن ٔابو جعفر املنصور، ٔابو ج

        . . . . هـهـهـهـ١٧٠١٧٠١٧٠١٧٠ ملا ٔاصبح هو اخلليفة سـنة  ملا ٔاصبح هو اخلليفة سـنة  ملا ٔاصبح هو اخلليفة سـنة  ملا ٔاصبح هو اخلليفة سـنة ))))ملا ٔافضت اخلالفة ٕاىل الرشـيدملا ٔافضت اخلالفة ٕاىل الرشـيدملا ٔافضت اخلالفة ٕاىل الرشـيدملا ٔافضت اخلالفة ٕاىل الرشـيد((((

املهدي هذا وا�ه امسه محمد املهـدي، املهدي هذا وا�ه امسه محمد املهـدي، املهدي هذا وا�ه امسه محمد املهـدي، املهدي هذا وا�ه امسه محمد املهـدي، ) ) ) ) وقعت يف نفسه جارية من جواري املهديوقعت يف نفسه جارية من جواري املهديوقعت يف نفسه جارية من جواري املهديوقعت يف نفسه جارية من جواري املهدي((((
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يقولوا اخلليفة املهدي هو محمد املهدي، اخلليفة الرشـيد هو هارون الرشـيد، اخلليفة يقولوا اخلليفة املهدي هو محمد املهدي، اخلليفة الرشـيد هو هارون الرشـيد، اخلليفة يقولوا اخلليفة املهدي هو محمد املهدي، اخلليفة الرشـيد هو هارون الرشـيد، اخلليفة يقولوا اخلليفة املهدي هو محمد املهدي، اخلليفة الرشـيد هو هارون الرشـيد، اخلليفة 
ذا جتدها يف اخلالفة العباسـية هكذا، فٕاذن ٔابوه ا=ي هو محمد املهدي ذا جتدها يف اخلالفة العباسـية هكذا، فٕاذن ٔابوه ا=ي هو محمد املهدي ذا جتدها يف اخلالفة العباسـية هكذا، فٕاذن ٔابوه ا=ي هو محمد املهدي ذا جتدها يف اخلالفة العباسـية هكذا، فٕاذن ٔابوه ا=ي هو محمد املهدي املنصور وهكاملنصور وهكاملنصور وهكاملنصور وهك

        . . . . مات عنده جاريةمات عنده جاريةمات عنده جاريةمات عنده جارية

يعـين ٔا¼ تبـع يعـين ٔا¼ تبـع يعـين ٔا¼ تبـع يعـين ٔا¼ تبـع ) ) ) ) ال ٔاصـلح j، ٕان ٔا�ك قـد طـاف يبال ٔاصـلح j، ٕان ٔا�ك قـد طـاف يبال ٔاصـلح j، ٕان ٔا�ك قـد طـاف يبال ٔاصـلح j، ٕان ٔا�ك قـد طـاف يب: : : : فراودها عن نفسها، فقالـتفراودها عن نفسها، فقالـتفراودها عن نفسها، فقالـتفراودها عن نفسها، فقالـت((((
        . . . . ٔابوك ال ينفع ٔان تفعل معي هذا الٔابوك ال ينفع ٔان تفعل معي هذا الٔابوك ال ينفع ٔان تفعل معي هذا الٔابوك ال ينفع ٔان تفعل معي هذا اليشيشيشيشءءءء

ٔابـو ٔابـو ٔابـو ٔابـو : : : : تعرفوا ٔابو حنيفة، ٔاشهر اثنني تالمذتهتعرفوا ٔابو حنيفة، ٔاشهر اثنني تالمذتهتعرفوا ٔابو حنيفة، ٔاشهر اثنني تالمذتهتعرفوا ٔابو حنيفة، ٔاشهر اثنني تالمذته) ) ) ) فشغف فشغف فشغف فشغف هبهبهبهبا، فأرسل ٕاىل ٔايب يوسفا، فأرسل ٕاىل ٔايب يوسفا، فأرسل ٕاىل ٔايب يوسفا، فأرسل ٕاىل ٔايب يوسف((((
يوسف، ومحمد بن احلسن الشيباين، ٔابو يوسف هذا امسه يعقوب بـن ٕابـراهمي، ملـا يوسف، ومحمد بن احلسن الشيباين، ٔابو يوسف هذا امسه يعقوب بـن ٕابـراهمي، ملـا يوسف، ومحمد بن احلسن الشيباين، ٔابو يوسف هذا امسه يعقوب بـن ٕابـراهمي، ملـا يوسف، ومحمد بن احلسن الشيباين، ٔابو يوسف هذا امسه يعقوب بـن ٕابـراهمي، ملـا 
تقرٔا القصص، جتد ٔان ٔابو يوسف هذا ا=راتقرٔا القصص، جتد ٔان ٔابو يوسف هذا ا=راتقرٔا القصص، جتد ٔان ٔابو يوسف هذا ا=راتقرٔا القصص، جتد ٔان ٔابو يوسف هذا ا=راعععع الميني ا=را الميني ا=را الميني ا=را الميني ا=راعععع الميني لهـارون الرشــيد،  الميني لهـارون الرشــيد،  الميني لهـارون الرشــيد،  الميني لهـارون الرشــيد، 

        . . . . ٔاي ٔاي ٔاي ٔاي يشيشيشيشء يريد لها حل يسأل ٔابو يوسفء يريد لها حل يسأل ٔابو يوسفء يريد لها حل يسأل ٔابو يوسفء يريد لها حل يسأل ٔابو يوسف

))))Jٔفأرسل ٕاىل ٔايب يوسف، فساJٔفأرسل ٕاىل ٔايب يوسف، فساJٔفأرسل ٕاىل ٔايب يوسف، فساJٔا ا ا ا     خمخمخمخمرجا لهذرجا لهذرجا لهذرجا لهذنريد ٔان نرى نريد ٔان نرى نريد ٔان نرى نريد ٔان نرى ) ) ) ) ٔاعندك يف هذا ٔاعندك يف هذا ٔاعندك يف هذا ٔاعندك يف هذا يشيشيشيشء؟ء؟ء؟ء؟: : : : فأرسل ٕاىل ٔايب يوسف، فسا
        ، ماذا نفعل؟ ، ماذا نفعل؟ ، ماذا نفعل؟ ، ماذا نفعل؟     ة لوا�ية لوا�ية لوا�ية لوا�يبعبعبعبع اجلارية، ٔا¼ ٔاح اجلارية، ٔا¼ ٔاح اجلارية، ٔا¼ ٔاح اجلارية، ٔا¼ ٔاحهبهبهبهبا ؤاريد ٔان ٔاتزوا ؤاريد ٔان ٔاتزوا ؤاريد ٔان ٔاتزوا ؤاريد ٔان ٔاتزو5555ا ويه �ا ويه �ا ويه �ا ويه �أالمر، هذهأالمر، هذهأالمر، هذهأالمر، هذه

���� ٔامري املؤمنني ٔاو  ٔامري املؤمنني ٔاو  ٔامري املؤمنني ٔاو  ٔامري املؤمنني ٔاو لكلكلكلكام ادعت ٔامة شيام ادعت ٔامة شيام ادعت ٔامة شيام ادعت ٔامة شيئئئئًا ينبغي ٔان تصدق، ال تـصدقها فٕاهنـا ًا ينبغي ٔان تصدق، ال تـصدقها فٕاهنـا ًا ينبغي ٔان تصدق، ال تـصدقها فٕاهنـا ًا ينبغي ٔان تصدق، ال تـصدقها فٕاهنـا : : : : فقالفقالفقالفقال((((
يه تكـذب، طبًعـا �م يه تكـذب، طبًعـا �م يه تكـذب، طبًعـا �م يه تكـذب، طبًعـا �م افعل مـا تريـد ولـيس عليـافعل مـا تريـد ولـيس عليـافعل مـا تريـد ولـيس عليـافعل مـا تريـد ولـيس عليـكككك بـأس، بـأس، بـأس، بـأس،: : : :  ٔاي ٔاي ٔاي ٔاي) ) ) ) ليست مأمونةليست مأمونةليست مأمونةليست مأمونة

            ....البينة عىل من ادعى والميني عىل من ٔانكرالبينة عىل من ادعى والميني عىل من ٔانكرالبينة عىل من ادعى والميني عىل من ٔانكرالبينة عىل من ادعى والميني عىل من ٔانكر�مه؟�مه؟�مه؟�مه؟غغغغريب، الفقيه ٔابو يوسف، ٔاين،ريب، الفقيه ٔابو يوسف، ٔاين،ريب، الفقيه ٔابو يوسف، ٔاين،ريب، الفقيه ٔابو يوسف، ٔاين،

ِِ    ممممممممن ٔان ٔان ٔان ٔاجعجعجعجعب مـن هـذا ا=ي وب مـن هـذا ا=ي وب مـن هـذا ا=ي وب مـن هـذا ا=ي وضضضضـع يـده يف دمـاء املـسلمني ـع يـده يف دمـاء املـسلمني ـع يـده يف دمـاء املـسلمني ـع يـده يف دمـاء املـسلمني : : : : قال ابن املباركقال ابن املباركقال ابن املباركقال ابن املبارك(((( ففففململململ ٔادر ٔادر ٔادر ٔادِرِ
يعـين هـارون الرشــيد، يعـين ويعـين هـارون الرشــيد، يعـين ويعـين هـارون الرشــيد، يعـين ويعـين هـارون الرشــيد، يعـين وضضضضـع يـده يف دمـاء ـع يـده يف دمـاء ـع يـده يف دمـاء ـع يـده يف دمـاء ) ) ) )  عن حرمة ٔابيه عن حرمة ٔابيه عن حرمة ٔابيه عن حرمة ٔابيهججججؤامواؤامواؤامواؤامواهلهلهلهلم يتحر م يتحر م يتحر م يتحر 

نكككك ٔانـت معلـت أالصـعب ٔانـت معلـت أالصـعب ٔانـت معلـت أالصـعب ٔانـت معلـت أالصـعب نٔ نٔ  مـن  مـن  مـن  مـن املسلمني ؤاموااملسلمني ؤاموااملسلمني ؤاموااملسلمني ؤامواهلهلهلهلم، يتحرج عن حرمة ٔابيه، يعين م، يتحرج عن حرمة ٔابيه، يعين م، يتحرج عن حرمة ٔابيه، يعين م، يتحرج عن حرمة ٔابيه، يعين 			ٔ	نٔ
jذjذjذjفتسألفتسألفتسألفتسأل، ، ، ، ذ�عىل جارية  �عىل جارية  �عىل جارية  �وا�كوا�كوا�كوا�كلللل    ةةةةبعبعبعبع عىل جارية ....        

ٔام مـن ٔام مـن ٔام مـن ٔام مـن . . . . ٔا¼ ٔأا¼ ٔأا¼ ٔأا¼ ٔاجعجعجعجعب من هذا ٔام من هذه أالمة اليت رب من هذا ٔام من هذه أالمة اليت رب من هذا ٔام من هذه أالمة اليت رب من هذا ٔام من هذه أالمة اليت رغغغغبت بنفسها عن ٔامري املؤمننيبت بنفسها عن ٔامري املؤمننيبت بنفسها عن ٔامري املؤمننيبت بنفسها عن ٔامري املؤمنني((((
        . . . . يعين ٔابو يوسفيعين ٔابو يوسفيعين ٔابو يوسفيعين ٔابو يوسف) ) ) ) !!!!هذا فقيه أالرض وقاهذا فقيه أالرض وقاهذا فقيه أالرض وقاهذا فقيه أالرض وقاضضضضهياهياهياهيا

هذه مثًال قصة هذه مثًال قصة هذه مثًال قصة هذه مثًال قصة ) ) ) )  اهت اهت اهت اهتكككك حرمة ٔابي حرمة ٔابي حرمة ٔابي حرمة ٔابيكككك، واقض شهوت، واقض شهوت، واقض شهوت، واقض شهوتكككك، وصريه يف رقبيت، وصريه يف رقبيت، وصريه يف رقبيت، وصريه يف رقبيت:::: قال قال قال قالا=يا=يا=يا=ي((((
 يقـول  مثـل  يقـول  مثـل  يقـول  مثـل  يقـول  مثـل      ٔان ٔان ٔان ٔان العـامل الفقيـه الفـذ العـامل الفقيـه الفـذ العـامل الفقيـه الفـذ العـامل الفقيـه الفـذ يوسـف يوسـف يوسـف يوسـفٔاليبٔاليبٔاليبٔاليب     ميكـن ميكـن ميكـن ميكـن، ٔالهنا ، ٔالهنا ، ٔالهنا ، ٔالهنا غغغغريبة جًدا، الريبة جًدا، الريبة جًدا، الريبة جًدا، المؤلفةمؤلفةمؤلفةمؤلفة
            .... ٔان يفعل شي ٔان يفعل شي ٔان يفعل شي ٔان يفعل شيئئئئا  ا  ا  ا  ككككهذا،هذا،هذا،هذا، ا=ي اكن حي ا=ي اكن حي ا=ي اكن حي ا=ي اكن حيجججج عاًما ويغزوا عاًما  عاًما ويغزوا عاًما  عاًما ويغزوا عاًما  عاًما ويغزوا عاًما  وال ميكن لهارون وال ميكن لهارون وال ميكن لهارون وال ميكن لهارون    هذا،هذا،هذا،هذا،
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، ، ، ، اجلبنياجلبنياجلبنياجلبنييندى لها يندى لها يندى لها يندى لها ( ( ( ( ، الشاعر ٔايب نواس ، الشاعر ٔايب نواس ، الشاعر ٔايب نواس ، الشاعر ٔايب نواس ) ) ) ) ذكروا ٔاشـياء عن الرشـيد ؤايب نواسذكروا ٔاشـياء عن الرشـيد ؤايب نواسذكروا ٔاشـياء عن الرشـيد ؤايب نواسذكروا ٔاشـياء عن الرشـيد ؤايب نواس ( ( ( (::::ûنًياûنًياûنًياûنًيا
 اكن  اكن  اكن  اكن ، يعين يف التارخي، ٔابـو نـواس مل يـر الرشـد، حصـيح، يعين يف التارخي، ٔابـو نـواس مل يـر الرشـد، حصـيح، يعين يف التارخي، ٔابـو نـواس مل يـر الرشـد، حصـيح، يعين يف التارخي، ٔابـو نـواس مل يـر الرشـد، حصـيح))))ؤابو نواس مل ير الرشـيدؤابو نواس مل ير الرشـيدؤابو نواس مل ير الرشـيدؤابو نواس مل ير الرشـيد

        ....يعيش يف عرصهيعيش يف عرصهيعيش يف عرصهيعيش يف عرصه

        ....افرتاءات الشـيعة عىل ٔايب نواس والرشـيدافرتاءات الشـيعة عىل ٔايب نواس والرشـيدافرتاءات الشـيعة عىل ٔايب نواس والرشـيدافرتاءات الشـيعة عىل ٔايب نواس والرشـيد

هــ، لكـن مل يـدخل عليـه، هــ، لكـن مل يـدخل عليـه، هــ، لكـن مل يـدخل عليـه، هــ، لكـن مل يـدخل عليـه، ١٩٣١٩٣١٩٣١٩٣هـ، وهارون الرشـيد مـات هـ، وهارون الرشـيد مـات هـ، وهارون الرشـيد مـات هـ، وهارون الرشـيد مـات ١٩٨١٩٨١٩٨١٩٨ٔابو نواس مات ٔابو نواس مات ٔابو نواس مات ٔابو نواس مات ((((
وذكروا ٔاشـياء ٔاكرث من ذj عن صÇ ٔايب نواس بزوج الرشـيد، زبيدة بنت جعفـر وذكروا ٔاشـياء ٔاكرث من ذj عن صÇ ٔايب نواس بزوج الرشـيد، زبيدة بنت جعفـر وذكروا ٔاشـياء ٔاكرث من ذj عن صÇ ٔايب نواس بزوج الرشـيد، زبيدة بنت جعفـر وذكروا ٔاشـياء ٔاكرث من ذj عن صÇ ٔايب نواس بزوج الرشـيد، زبيدة بنت جعفـر 

مئمئمئمئـا مغطـى ـا مغطـى ـا مغطـى ـا مغطـى ٔان ٔا� نواس دخل مرة قرص اخلليفة فرٔاي الرشـيد ¼ٔان ٔا� نواس دخل مرة قرص اخلليفة فرٔاي الرشـيد ¼ٔان ٔا� نواس دخل مرة قرص اخلليفة فرٔاي الرشـيد ¼ٔان ٔا� نواس دخل مرة قرص اخلليفة فرٔاي الرشـيد ¼: : : : بن املنصور، فقالوابن املنصور، فقالوابن املنصور، فقالوابن املنصور، فقالوا
معذرة معذرة معذرة معذرة : : : : ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا ���� ٔا� نواس؟ فقال ٔا� نواس؟ فقال ٔا� نواس؟ فقال ٔا� نواس؟ فقال: : : : فاسـتلقى فوقه، فرفع الرشـيد رٔاسه وهنره، وقالفاسـتلقى فوقه، فرفع الرشـيد رٔاسه وهنره، وقالفاسـتلقى فوقه، فرفع الرشـيد رٔاسه وهنره، وقالفاسـتلقى فوقه، فرفع الرشـيد رٔاسه وهنره، وقال

        . . . .  ٔانت زوجت ٔانت زوجت ٔانت زوجت ٔانت زوجتكككك ظننت ظننت ظننت ظننتككككيعينيعينيعينيعين) ) ) ) ���� ٔامري املؤمنني فقد ظننت ٔامري املؤمنني فقد ظننت ٔامري املؤمنني فقد ظننت ٔامري املؤمنني فقد ظننتكككك السـيدة زبيدة السـيدة زبيدة السـيدة زبيدة السـيدة زبيدة

        .... ا ا ا اهتهتهتهتام الشـيعة لام الشـيعة لام الشـيعة لام الشـيعة لالالالٔالمنئمنئمنئمني

هارون الرشـيد عنده أالمـني واملـأمون واملـؤمتن هارون الرشـيد عنده أالمـني واملـأمون واملـؤمتن هارون الرشـيد عنده أالمـني واملـأمون واملـؤمتن هارون الرشـيد عنده أالمـني واملـأمون واملـؤمتن ) ) ) ) ويهتمون أالمني بكرثة رشبه اويهتمون أالمني بكرثة رشبه اويهتمون أالمني بكرثة رشبه اويهتمون أالمني بكرثة رشبه امخلمخلمخلمخلرررر((((
يهتمونـه بكـرثة رشبـه يهتمونـه بكـرثة رشبـه يهتمونـه بكـرثة رشبـه يهتمونـه بكـرثة رشبـه (((( بعد ٔابيه،  بعد ٔابيه،  بعد ٔابيه،  بعد ٔابيه، توىلتوىلتوىلتوىل، ٔاربع ٔاوالد لهارون الرشـيد، أالمني ، ٔاربع ٔاوالد لهارون الرشـيد، أالمني ، ٔاربع ٔاوالد لهارون الرشـيد، أالمني ، ٔاربع ٔاوالد لهارون الرشـيد، أالمني واملعتصمواملعتصمواملعتصمواملعتصم
وهـو مـدمن وهـو مـدمن وهـو مـدمن وهـو مـدمن ) ) ) ) ويف نفس الوقت يصفونه بأنه عندما انهتــى ٕاليـه ٔانـه يـرشويف نفس الوقت يصفونه بأنه عندما انهتــى ٕاليـه ٔانـه يـرشويف نفس الوقت يصفونه بأنه عندما انهتــى ٕاليـه ٔانـه يـرشويف نفس الوقت يصفونه بأنه عندما انهتــى ٕاليـه ٔانـه يـرشهبهبهبهباااا، ، ، ، للللللللخخخخمرمرمرمر
        . . . . للللللللخخخخمرمرمرمر

        .... لهوه وعشقه جلواريه الكثريات لهوه وعشقه جلواريه الكثريات لهوه وعشقه جلواريه الكثريات لهوه وعشقه جلواريه الكثريات يف يف يف يف ا ا ا اهتهتهتهتام الشـيعة للمتولكام الشـيعة للمتولكام الشـيعة للمتولكام الشـيعة للمتولك

لكثريات، وهذه اجلواري لكثريات، وهذه اجلواري لكثريات، وهذه اجلواري لكثريات، وهذه اجلواري ولننظر ٕاىل ما قيل عن املتولك يف لهوه وعشقه جلواريه اولننظر ٕاىل ما قيل عن املتولك يف لهوه وعشقه جلواريه اولننظر ٕاىل ما قيل عن املتولك يف لهوه وعشقه جلواريه اولننظر ٕاىل ما قيل عن املتولك يف لهوه وعشقه جلواريه ا((((
أالديبات الشاعرات اللواأالديبات الشاعرات اللواأالديبات الشاعرات اللواأالديبات الشاعرات اللوايتيتيتيت ينظمن الشعر، وبأفضل من ٔاي شاعر بل يقلنه ارجتاال  ينظمن الشعر، وبأفضل من ٔاي شاعر بل يقلنه ارجتاال  ينظمن الشعر، وبأفضل من ٔاي شاعر بل يقلنه ارجتاال  ينظمن الشعر، وبأفضل من ٔاي شاعر بل يقلنه ارجتاال 
وبشوبشوبشوبشلكلكلكلك جيد قوي، وسـب جيد قوي، وسـب جيد قوي، وسـب جيد قوي، وسـبكككك متني، ومع متني، ومع متني، ومع متني، ومعىنىنىنىن جـزل، بـل هـن كرامـات،  جـزل، بـل هـن كرامـات،  جـزل، بـل هـن كرامـات،  جـزل، بـل هـن كرامـات، حبحبحبحبيـث يظهـر يـث يظهـر يـث يظهـر يـث يظهـر 

        ). ). ). ). ووووضضضضع مثل هذه الرواع مثل هذه الرواع مثل هذه الرواع مثل هذه الروا����ت والتعب يف ٕاخرات والتعب يف ٕاخرات والتعب يف ٕاخرات والتعب يف ٕاخرا5555ا ا ا ا هبهبهبهبذه الصورة املبالذه الصورة املبالذه الصورة املبالذه الصورة املبالغغغغ فهيا فهيا فهيا فهيا

ــًضا قــصة انظــر،  ــا ٔاي ــًضا قــصة انظــر، وهن ــا ٔاي ــًضا قــصة انظــر، وهن ــا ٔاي ــًضا قــصة انظــر، وهن ــا ٔاي ــن اجلهــمؤاخــرج عــن عــؤاخــرج عــن عــؤاخــرج عــن عــؤاخــرج عــن عــ((((وهن ــن اجلهــميل ب ــن اجلهــميل ب ــن اجلهــميل ب للللََََفي يف في يف في يف في يف ((((ا=ي هــو ا=ي هــو ا=ي هــو ا=ي هــو ) ) ) ) يل ب ِِ ــِسِ ــسال ــسال ــسال ال
        . . . . ))))الطيورالطيورالطيورالطيور����تتتت

ٔاهدي ٕاىل املتولك جارية يقـال لهـا حمبوبـة، قـد نـشأت �لطـائف، وتعلمـت ٔاهدي ٕاىل املتولك جارية يقـال لهـا حمبوبـة، قـد نـشأت �لطـائف، وتعلمـت ٔاهدي ٕاىل املتولك جارية يقـال لهـا حمبوبـة، قـد نـشأت �لطـائف، وتعلمـت ٔاهدي ٕاىل املتولك جارية يقـال لهـا حمبوبـة، قـد نـشأت �لطـائف، وتعلمـت : : : : قالقالقالقال((((
غغغغري املتولك ري املتولك ري املتولك ري املتولك هبهبهبهبا، مث ٕان ٕانه ا، مث ٕان ٕانه ا، مث ٕان ٕانه ا، مث ٕان ٕانه غغغغضب علهيا، ومنـع جـواري ضب علهيا، ومنـع جـواري ضب علهيا، ومنـع جـواري ضب علهيا، ومنـع جـواري  أالدب، وروت أالشعار فأأالدب، وروت أالشعار فأأالدب، وروت أالشعار فأأالدب، وروت أالشعار فأ
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 ��

				ٔين قد ٔين قد ٔين قد ٔين قد قد رٔايت حمبوبة يف منايم قد رٔايت حمبوبة يف منايم قد رٔايت حمبوبة يف منايم قد رٔايت حمبوبة يف منايم : : : : القرص من �القرص من �القرص من �القرص من �����ا، فدخلت عليه يوًما، فقال يلا، فدخلت عليه يوًما، فقال يلا، فدخلت عليه يوًما، فقال يلا، فدخلت عليه يوًما، فقال يل
مقمقمقمق بنا لننظـر مـا يه عليـه،  بنا لننظـر مـا يه عليـه،  بنا لننظـر مـا يه عليـه،  بنا لننظـر مـا يه عليـه، : : : : خريا خريا خريا خريا ���� ٔامري املؤمنني، فقال ٔامري املؤمنني، فقال ٔامري املؤمنني، فقال ٔامري املؤمنني، فقال: : : : صاحلهتا وصاحلتين، فقلتصاحلهتا وصاحلتين، فقلتصاحلهتا وصاحلتين، فقلتصاحلهتا وصاحلتين، فقلت

        : : : : فقمنا حىت ٔاتينا فقمنا حىت ٔاتينا فقمنا حىت ٔاتينا فقمنا حىت ٔاتينا جحجحجحجحررررهتهتهتهتا، فٕاذا يه ترضب عىل العود وتقولا، فٕاذا يه ترضب عىل العود وتقولا، فٕاذا يه ترضب عىل العود وتقولا، فٕاذا يه ترضب عىل العود وتقول
ـــــــرص ال ٔارى ٔاحـــــــًدا ـــــــرص ال ٔارى ٔاحـــــــًدأادور يف الق ـــــــرص ال ٔارى ٔاحـــــــًدأادور يف الق ـــــــرص ال ٔارى ٔاحـــــــًدأادور يف الق         ٔادور يف الق

        
ــــــــين         ــــــــينم ــــــــينم ــــــــينم ــــــــه وال يلكلكلكلكم ــــــــكو ٕالي ــــــــه وال ئاش ــــــــكو ٕالي ــــــــه وال ئاش ــــــــكو ٕالي ــــــــه وال ئاش ــــــــكو ٕالي         ٔاش

        حـــــــىت حـــــــىت حـــــــىت حـــــــىت 			ٔ	ين ٔاتيـــــــت معـــــــصيةٔين ٔاتيـــــــت معـــــــصيةٔين ٔاتيـــــــت معـــــــصيةٔين ٔاتيـــــــت معـــــــصية        
        

ــــــة ختلــــــصين         ــــــة ختلــــــصينليــــــست لهــــــا توب ــــــة ختلــــــصينليــــــست لهــــــا توب ــــــة ختلــــــصينليــــــست لهــــــا توب         ليــــــست لهــــــا توب
ــــــ         ــــــا ٕاىل م ــــــل شــــــفيع لن ــــــفه ــــــا ٕاىل م ــــــل شــــــفيع لن ــــــفه ــــــا ٕاىل م ــــــل شــــــفيع لن ــــــفه ــــــا ٕاىل م ــــــل شــــــفيع لن         ÊÊÊÊفه

        
ـــرى وصـــاحلين؟         ـــد زارين يف الك ـــرى وصـــاحلين؟ق ـــد زارين يف الك ـــرى وصـــاحلين؟ق ـــد زارين يف الك ـــرى وصـــاحلين؟ق ـــد زارين يف الك         ق

يعين يعين يعين يعين 			ٔ	ن يه رٔات نفس الرٔن يه رٔات نفس الرٔن يه رٔات نفس الرٔن يه رٔات نفس الرؤ�ؤ�ؤ�ؤ�، يعـين هـو رٔاي ٔانـه يـصاحلها، ويه تـصاحله، ويه ، يعـين هـو رٔاي ٔانـه يـصاحلها، ويه تـصاحله، ويه ، يعـين هـو رٔاي ٔانـه يـصاحلها، ويه تـصاحله، ويه ، يعـين هـو رٔاي ٔانـه يـصاحلها، ويه تـصاحله، ويه         
        : : : : كذj رٔايت نفس الركذj رٔايت نفس الركذj رٔايت نفس الركذj رٔايت نفس الرؤ�ؤ�ؤ�ؤ� فقالت فقالت فقالت فقالت

Êــــــ ــــــا ٕاىل م ــــــل شــــــفيع لن ــــــÊفه ــــــا ٕاىل م ــــــل شــــــفيع لن ــــــÊفه ــــــا ٕاىل م ــــــل شــــــفيع لن ــــــÊفه ــــــا ٕاىل م ــــــل شــــــفيع لن         فه
        

ـــرى وصـــاحلين؟         ـــد زارين يف الك ـــرى وصـــاحلين؟ق ـــد زارين يف الك ـــرى وصـــاحلين؟ق ـــد زارين يف الك ـــرى وصـــاحلين؟ق ـــد زارين يف الك         ق
ــــا         ــــصباح الح لن ــــا ال ــــىت ٕاذا م ــــاح ــــصباح الح لن ــــا ال ــــىت ٕاذا م ــــاح ــــصباح الح لن ــــا ال ــــىت ٕاذا م ــــاح ــــصباح الح لن ــــا ال ــــىت ٕاذا م         ح

        
ــــــــصارمين         ــــــــصارمينــــــــره ف ــــــــصارمينــــــــره ف ــــــــصارمينــــــــره ف ــــــــاد ٕاىل جهجهجهجهــــــــره ف ــــــــاد ٕاىل ع ــــــــاد ٕاىل ع ــــــــاد ٕاىل ع         ع

���� ســيدي رٔايتـ ســيدي رٔايتـ ســيدي رٔايتـ ســيدي رٔايتـكككك يف  يف  يف  يف : : : : فأكبت عىل رجليه تقـبلهام، فقالـتفأكبت عىل رجليه تقـبلهام، فقالـتفأكبت عىل رجليه تقـبلهام، فقالـتفأكبت عىل رجليه تقـبلهام، فقالـتفصاح املتولك، فصاح املتولك، فصاح املتولك، فصاح املتولك، خفخفخفخفرجت، رجت، رجت، رجت،         
نكككك قد صاحلتين، قال قد صاحلتين، قال قد صاحلتين، قال قد صاحلتين، قال نٔ نٔ ؤا¼ وهللا قد رٔايتـؤا¼ وهللا قد رٔايتـؤا¼ وهللا قد رٔايتـؤا¼ وهللا قد رٔايتـكككك، فردهـا ٕاىل مرتبهتـا، فلـام ، فردهـا ٕاىل مرتبهتـا، فلـام ، فردهـا ٕاىل مرتبهتـا، فلـام ، فردهـا ٕاىل مرتبهتـا، فلـام : : : : ليليت هذه ليليت هذه ليليت هذه ليليت هذه 			ٔ	نٔ
        . . . .  هذا  هذا  هذا  هذا خشخشخشخشص ترص ترص ترص تريكيكيكيك اكن قائد اجلند اكن قائد اجلند اكن قائد اجلند اكن قائد اجلند))))قتل املتولك فصارت ٕاىل بغا الكبريقتل املتولك فصارت ٕاىل بغا الكبريقتل املتولك فصارت ٕاىل بغا الكبريقتل املتولك فصارت ٕاىل بغا الكبري

هيا ؤامر هيا ؤامر هيا ؤامر هيا ؤامر غغغغين، فاعتلت، فأقسم علين، فاعتلت، فأقسم علين، فاعتلت، فأقسم علين، فاعتلت، فأقسم عل: : : : فأمر فأمر فأمر فأمر هبهبهبهبا يوًما للمنادمة، ا يوًما للمنادمة، ا يوًما للمنادمة، ا يوًما للمنادمة، جفجفجفجفلست منكسة، فقاللست منكسة، فقاللست منكسة، فقاللست منكسة، فقال((((
        :::: فغنت ارجتاال فغنت ارجتاال فغنت ارجتاال فغنت ارجتاال    جحجحجحجحرهارهارهارها�لعود، فو�لعود، فو�لعود، فو�لعود، فوضضضضع يف ع يف ع يف ع يف 

        ٔاي عــــــــــــــــيش يـــــــــــــــــٔاي عــــــــــــــــيش يـــــــــــــــــٔاي عــــــــــــــــيش يـــــــــــــــــٔاي عــــــــــــــــيش يـــــــــــــــــAAAA يل يل يل يل
        

ــــــــــــــرا؟         ــــــــــــــه جعف ــــــــــــــرا؟ال ٔارى في ــــــــــــــه جعف ــــــــــــــرا؟ال ٔارى في ــــــــــــــه جعف ــــــــــــــرا؟ال ٔارى في ــــــــــــــه جعف         ال ٔارى في
        : : : : جعفر هذا املتولك، املتولك هذا لقبه، امسه جعفر، يه تقولجعفر هذا املتولك، املتولك هذا لقبه، امسه جعفر، يه تقولجعفر هذا املتولك، املتولك هذا لقبه، امسه جعفر، يه تقولجعفر هذا املتولك، املتولك هذا لقبه، امسه جعفر، يه تقول        

        ٔاي عــــــــــــــــيش يـــــــــــــــــٔاي عــــــــــــــــيش يـــــــــــــــــٔاي عــــــــــــــــيش يـــــــــــــــــٔاي عــــــــــــــــيش يـــــــــــــــــAAAA يل يل يل يل
        

ــــــــــــــرا؟         ــــــــــــــه جعف ــــــــــــــرا؟ال ٔارى في ــــــــــــــه جعف ــــــــــــــرا؟ال ٔارى في ــــــــــــــه جعف ــــــــــــــرا؟ال ٔارى في ــــــــــــــه جعف         ال ٔارى في
        مـــــــــــــÊ قـــــــــــــد رٔايتـــــــــــــهمـــــــــــــÊ قـــــــــــــد رٔايتـــــــــــــهمـــــــــــــÊ قـــــــــــــد رٔايتـــــــــــــهمـــــــــــــÊ قـــــــــــــد رٔايتـــــــــــــه        

        
ـــــــــــــــــــرا         ـــــــــــــــــــع معف ـــــــــــــــــــراي ـــــــــــــــــــع معف ـــــــــــــــــــراي ـــــــــــــــــــع معف ـــــــــــــــــــراي ـــــــــــــــــــع معف         يف يف يف يف جنجنجنجني

        لك مــــــــــــــن اكن ذا هيــــــــــــــاملك مــــــــــــــن اكن ذا هيــــــــــــــاملك مــــــــــــــن اكن ذا هيــــــــــــــاملك مــــــــــــــن اكن ذا هيــــــــــــــام        
        

ـــــــــــــرا         ـــــــــــــد ب ـــــــــــــراوســـــــــــــقم فق ـــــــــــــد ب ـــــــــــــراوســـــــــــــقم فق ـــــــــــــد ب ـــــــــــــراوســـــــــــــقم فق ـــــــــــــد ب         وســـــــــــــقم فق
ــــــــــــيت         ــــــــــــة ال ــــــــــــري حمبوب ــــــــــــيتغ ــــــــــــة ال ــــــــــــري حمبوب ــــــــــــيتغ ــــــــــــة ال ــــــــــــري حمبوب ــــــــــــيتغ ــــــــــــة ال ــــــــــــري حمبوب             غ

        
ــــــشرتى         ــــــوت ي ــــــرى امل ــــــو ت ــــــشرتىل ــــــوت ي ــــــرى امل ــــــو ت ــــــشرتىل ــــــوت ي ــــــرى امل ــــــو ت ــــــشرتىل ــــــوت ي ــــــرى امل ــــــو ت         ل

ـــــــــــه         ـــــــــــا حوت ـــــــــــرتته مب ـــــــــــهالش ـــــــــــا حوت ـــــــــــرتته مب ـــــــــــهالش ـــــــــــا حوت ـــــــــــرتته مب ـــــــــــهالش ـــــــــــا حوت ـــــــــــرتته مب         الش
        

        يـــــــــــــــــــــداها لتقـــــــــــــــــــــربايـــــــــــــــــــــداها لتقـــــــــــــــــــــربايـــــــــــــــــــــداها لتقـــــــــــــــــــــربايـــــــــــــــــــــداها لتقـــــــــــــــــــــربا        
ـــــزين ٔاطيـــــب         ـــــوت احل ـــــٕان م ـــــزين ٔاطيـــــبف ـــــوت احل ـــــٕان م ـــــزين ٔاطيـــــبف ـــــوت احل ـــــٕان م ـــــزين ٔاطيـــــبف ـــــوت احل ـــــٕان م         ف

        
        مــــــــــــــــــــن ٔان يعمــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــن ٔان يعمــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــن ٔان يعمــــــــــــــــــــرامــــــــــــــــــــن ٔان يعمــــــــــــــــــــرا        

        



   العلمياإلسالم معهد شيخ للفرقة الرابعة                         باسية تاريخ الدولة العالثاني  
 

 ��

        . . . . احلزين ميوت ٔاحسن يه تقول هذااحلزين ميوت ٔاحسن يه تقول هذااحلزين ميوت ٔاحسن يه تقول هذااحلزين ميوت ٔاحسن يه تقول هذا

ثرية جـًدا، جتـدها ثرية جـًدا، جتـدها ثرية جـًدا، جتـدها ثرية جـًدا، جتـدها قصص ك قصص ك قصص ك قصص ك ) ) ) ) فغضب بغا، ؤامر فغضب بغا، ؤامر فغضب بغا، ؤامر فغضب بغا، ؤامر هبهبهبهبا فسجنت، فا فسجنت، فا فسجنت، فا فسجنت، فاكاكاكاكن آخر العهد ن آخر العهد ن آخر العهد ن آخر العهد هبهبهبهباااا((((
وعود ورشب وعود ورشب وعود ورشب وعود ورشب  معل اخلليفة هذا موسـيقى ؤاغاين  معل اخلليفة هذا موسـيقى ؤاغاين  معل اخلليفة هذا موسـيقى ؤاغاين  معل اخلليفة هذا موسـيقى ؤاغاين 			ٔ	نٔنٔنٔنكتكتكتكتهبهبهبهبا الشـيعة،ا الشـيعة،ا الشـيعة،ا الشـيعة،عن بين العباس،عن بين العباس،عن بين العباس،عن بين العباس،

مخرة، ٔاين ا�و�، ٔاين ٔاحوال الب ، ال يذكر ٔاي مخرة، ٔاين ا�و�، ٔاين ٔاحوال الب ، ال يذكر ٔاي مخرة، ٔاين ا�و�، ٔاين ٔاحوال الب ، ال يذكر ٔاي مخرة، ٔاين ا�و�، ٔاين ٔاحوال الب ، ال يذكر ٔاي يشيشيشيشء من أالشـياء الطيبة عن ٔاي ء من أالشـياء الطيبة عن ٔاي ء من أالشـياء الطيبة عن ٔاي ء من أالشـياء الطيبة عن ٔاي 
        . . . . ٔاحد من العباسـينئاحد من العباسـينئاحد من العباسـينئاحد من العباسـيني

        .... احل احل احل احلاكاكاكاكية اليت اخرتعت يف القرن الرابع الهجريية اليت اخرتعت يف القرن الرابع الهجريية اليت اخرتعت يف القرن الرابع الهجريية اليت اخرتعت يف القرن الرابع الهجري

ويف حويف حويف حويف حاكاكاكاكية اخرتعت حوايل القرن الرابع الهجري ٔان عـضد ا�و� خطـب أالمـرية ية اخرتعت حوايل القرن الرابع الهجري ٔان عـضد ا�و� خطـب أالمـرية ية اخرتعت حوايل القرن الرابع الهجري ٔان عـضد ا�و� خطـب أالمـرية ية اخرتعت حوايل القرن الرابع الهجري ٔان عـضد ا�و� خطـب أالمـرية ((((
ها اســتوىل عـىل مجيـع ٔاموالهـا، وقيـل ٕانـه ها اســتوىل عـىل مجيـع ٔاموالهـا، وقيـل ٕانـه ها اســتوىل عـىل مجيـع ٔاموالهـا، وقيـل ٕانـه ها اســتوىل عـىل مجيـع ٔاموالهـا، وقيـل ٕانـه مجيÇ امحلدانية، فامتنعت عليه، فلام ٔامجيÇ امحلدانية، فامتنعت عليه، فلام ٔامجيÇ امحلدانية، فامتنعت عليه، فلام ٔامجيÇ امحلدانية، فامتنعت عليه، فلام ٔارسرسرسرس    

ٔاي تذهب تعمل ٔاي تذهب تعمل ٔاي تذهب تعمل ٔاي تذهب تعمل )  )  )  )  فرض علهيا ماًال، ؤالزفرض علهيا ماًال، ؤالزفرض علهيا ماًال، ؤالزفرض علهيا ماًال، ؤالز����ا ٕاما ٔان تؤديه ٔاو ختتلف ٕاىل دار القحابا ٕاما ٔان تؤديه ٔاو ختتلف ٕاىل دار القحابا ٕاما ٔان تؤديه ٔاو ختتلف ٕاىل دار القحابا ٕاما ٔان تؤديه ٔاو ختتلف ٕاىل دار القحاب
        . . . . امرٔاة عاهرةامرٔاة عاهرةامرٔاة عاهرةامرٔاة عاهرة

لتكتسب ما تؤديهلتكتسب ما تؤديهلتكتسب ما تؤديهلتكتسب ما تؤديه؛؛؛؛ حىت ٕاذا  حىت ٕاذا  حىت ٕاذا  حىت ٕاذا ضضضضاق اق اق اق هبهبهبهبا أالمر انهتزت ا أالمر انهتزت ا أالمر انهتزت ا أالمر انهتزت غغغغفـÇ املـوفـÇ املـوفـÇ املـوفـÇ املـولكلكلكلكني ني ني ني هبهبهبهبـا، وـا، وـا، وـا، وغغغغرقـت رقـت رقـت رقـت ((((
Çنفسها يف دجÇنفسها يف دجÇنفسها يف دجÇنفسها يف دج .( .( .( .(        

لفاء لفاء لفاء لفاء هبهبهبهبذا اللهو املفـرط، وهـذا اذا اللهو املفـرط، وهـذا اذا اللهو املفـرط، وهـذا اذا اللهو املفـرط، وهـذا اEEEEـون ـون ـون ـون ٕاذا اكن اخلٕاذا اكن اخلٕاذا اكن اخلٕاذا اكن اخل: (: (: (: (الشـيخ محمود شاكر يعقب يقولالشـيخ محمود شاكر يعقب يقولالشـيخ محمود شاكر يعقب يقولالشـيخ محمود شاكر يعقب يقول
الواسع مفن ا=ي اكن يسوس ٔامور البالد، ويذود عهنا، ويرسل اجليوالواسع مفن ا=ي اكن يسوس ٔامور البالد، ويذود عهنا، ويرسل اجليوالواسع مفن ا=ي اكن يسوس ٔامور البالد، ويذود عهنا، ويرسل اجليوالواسع مفن ا=ي اكن يسوس ٔامور البالد، ويذود عهنا، ويرسل اجليوشششش، وينطلق ، وينطلق ، وينطلق ، وينطلق 
ٔامأامأامأاما����ا ٔاحيـا¼، ؤاحيـا¼ ٔاخـرى ينطلـق أالمـراء مـن ٔابنـاء اخلليفـة، وٕاخوتـه، ؤابنـاء ا ٔاحيـا¼، ؤاحيـا¼ ٔاخـرى ينطلـق أالمـراء مـن ٔابنـاء اخلليفـة، وٕاخوتـه، ؤابنـاء ا ٔاحيـا¼، ؤاحيـا¼ ٔاخـرى ينطلـق أالمـراء مـن ٔابنـاء اخلليفـة، وٕاخوتـه، ؤابنـاء ا ٔاحيـا¼، ؤاحيـا¼ ٔاخـرى ينطلـق أالمـراء مـن ٔابنـاء اخلليفـة، وٕاخوتـه، ؤابنـاء 

ٕاذا اكن ٕاذا اكن ٕاذا اكن ٕاذا اكن ) ) ) ) معومته وا=ين من املفروض حسب هذه الروامعومته وا=ين من املفروض حسب هذه الروامعومته وا=ين من املفروض حسب هذه الروامعومته وا=ين من املفروض حسب هذه الروا����ت ٔان يكونوا مثل ٕامات ٔان يكونوا مثل ٕامات ٔان يكونوا مثل ٕامات ٔان يكونوا مثل ٕاما����مممم
خلليفة خلليفة خلليفة خلليفة هبهبهبهبذه الطريقة، ٕاذا اكن رب البيت ��ف ذه الطريقة، ٕاذا اكن رب البيت ��ف ذه الطريقة، ٕاذا اكن رب البيت ��ف ذه الطريقة، ٕاذا اكن رب البيت ��ف ضضضضـار� فـشـمية ٔاهـل البيـت ـار� فـشـمية ٔاهـل البيـت ـار� فـشـمية ٔاهـل البيـت ـار� فـشـمية ٔاهـل البيـت لكلكلكلكهـم هـم هـم هـم اااا

ùالرقص، فاملفروض ٕان ا=ين ٔاسفل منه يبقى مثùالرقص، فاملفروض ٕان ا=ين ٔاسفل منه يبقى مثùالرقص، فاملفروض ٕان ا=ين ٔاسفل منه يبقى مثùالرقص، فاملفروض ٕان ا=ين ٔاسفل منه يبقى مث . . . .        

وٕاذا اكن اخللفاء عىل هذه الصورة املدونة يف التارخي مفن ا=ي شاد هذه احلـضارة وٕاذا اكن اخللفاء عىل هذه الصورة املدونة يف التارخي مفن ا=ي شاد هذه احلـضارة وٕاذا اكن اخللفاء عىل هذه الصورة املدونة يف التارخي مفن ا=ي شاد هذه احلـضارة وٕاذا اكن اخللفاء عىل هذه الصورة املدونة يف التارخي مفن ا=ي شاد هذه احلـضارة ((((
دته أالدته أالدته أالدته أالمممممممم    العظميــة الــيت نفتالعظميــة الــيت نفتالعظميــة الــيت نفتالعظميــة الــيت نفتخخخخــر ــر ــر ــر هبهبهبهبــا بــني ٔاــا بــني ٔاــا بــني ٔاــا بــني ٔامممممممم أالرض، ويه يف ٔاعــىل مــسـتوى  أالرض، ويه يف ٔاعــىل مــسـتوى  أالرض، ويه يف ٔاعــىل مــسـتوى  أالرض، ويه يف ٔاعــىل مــسـتوى ممممممممــا شــاــا شــاــا شــاــا شــا

أالخرى، ٔاهكذا جاءت ودون تعب ومن غري أالخرى، ٔاهكذا جاءت ودون تعب ومن غري أالخرى، ٔاهكذا جاءت ودون تعب ومن غري أالخرى، ٔاهكذا جاءت ودون تعب ومن غري 5555د، ٔام ٔاقاد، ٔام ٔاقاد، ٔام ٔاقاد، ٔام ٔاقا����ا غري ٔاسالفنا مث نسبت ا غري ٔاسالفنا مث نسبت ا غري ٔاسالفنا مث نسبت ا غري ٔاسالفنا مث نسبت 
        . . . . هلهلهلهلمممم

حقيقة ٕان ا=ين شادوا حضارتنا رجال عظامء ولكن التارخي ا=ي دون بأيد مغرحقيقة ٕان ا=ين شادوا حضارتنا رجال عظامء ولكن التارخي ا=ي دون بأيد مغرحقيقة ٕان ا=ين شادوا حضارتنا رجال عظامء ولكن التارخي ا=ي دون بأيد مغرحقيقة ٕان ا=ين شادوا حضارتنا رجال عظامء ولكن التارخي ا=ي دون بأيد مغرضضضضة ة ة ة 



   العلمياإلسالم معهد شيخ للفرقة الرابعة                         باسية تاريخ الدولة العالثاني  
 

 ��

        . . . . قد حط من شأهنم كثًرياقد حط من شأهنم كثًرياقد حط من شأهنم كثًرياقد حط من شأهنم كثًريا

    وٕان توارى كثري من الطالبني واختفاءمه قد سهل ادعاء كثري من الرجاالت النسبوٕان توارى كثري من الطالبني واختفاءمه قد سهل ادعاء كثري من الرجاالت النسبوٕان توارى كثري من الطالبني واختفاءمه قد سهل ادعاء كثري من الرجاالت النسبوٕان توارى كثري من الطالبني واختفاءمه قد سهل ادعاء كثري من الرجاالت النسب
ريا مــن الطــامعني يف ريا مــن الطــامعني يف ريا مــن الطــامعني يف ريا مــن الطــامعني يف ثــثــثــثــالهــاالهــاالهــاالهــامشمشمشمشي، وبــسبب حــب املــسلمني الٓل البيــت قــد جعــل ك ي، وبــسبب حــب املــسلمني الٓل البيــت قــد جعــل ك ي، وبــسبب حــب املــسلمني الٓل البيــت قــد جعــل ك ي، وبــسبب حــب املــسلمني الٓل البيــت قــد جعــل ك 

السلطة ينسـبون الٓل البيت حـىت يلتـف النـاس حـوالسلطة ينسـبون الٓل البيت حـىت يلتـف النـاس حـوالسلطة ينسـبون الٓل البيت حـىت يلتـف النـاس حـوالسلطة ينسـبون الٓل البيت حـىت يلتـف النـاس حـوهلهلهلهلم مث يقومـون م مث يقومـون م مث يقومـون م مث يقومـون حبحبحبحبـراكت ـراكت ـراكت ـراكت ضضضضـد ـد ـد ـد 
�، وبعض ، وبعض ، وبعض ، وبعض ) ) ) ) الفاطميونالفاطميونالفاطميونالفاطميون( ( ( ( ومن هذه احلراكت اكنت فتنة الزومن هذه احلراكت اكنت فتنة الزومن هذه احلراكت اكنت فتنة الزومن هذه احلراكت اكنت فتنة الزجنجنجنجن، ودعوة العبيديني ، ودعوة العبيديني ، ودعوة العبيديني ، ودعوة العبيديني . . . . ا�و�ا�و�ا�و�ا�و

        ). ). ). ).  من املؤرخني من املؤرخني من املؤرخني من املؤرخنيالقرامطة، والفرق الباطنية، حىت اختلط أالمر عىل كثريالقرامطة، والفرق الباطنية، حىت اختلط أالمر عىل كثريالقرامطة، والفرق الباطنية، حىت اختلط أالمر عىل كثريالقرامطة، والفرق الباطنية، حىت اختلط أالمر عىل كثري

ملا يقولوا فاطميون ملاذا؟ ملا يقولوا فاطميون ملاذا؟ ملا يقولوا فاطميون ملاذا؟ ملا يقولوا فاطميون ملاذا؟ ميون مثًال، مه امسهم العبيديون،ميون مثًال، مه امسهم العبيديون،ميون مثًال، مه امسهم العبيديون،ميون مثًال، مه امسهم العبيديون،ٕان لك هذه الفرق الفاط ٕان لك هذه الفرق الفاط ٕان لك هذه الفرق الفاط ٕان لك هذه الفرق الفاط 
لللليكيكيكيك يقولوا تبع السـيدة فاطمة، ومه ليس  يقولوا تبع السـيدة فاطمة، ومه ليس  يقولوا تبع السـيدة فاطمة، ومه ليس  يقولوا تبع السـيدة فاطمة، ومه ليس هلهلهلهلم عالقة �لـسـيدة فاطمـة هنائًيـا، عبيـد م عالقة �لـسـيدة فاطمـة هنائًيـا، عبيـد م عالقة �لـسـيدة فاطمـة هنائًيـا، عبيـد م عالقة �لـسـيدة فاطمـة هنائًيـا، عبيـد 
هللا املهدي هو هذا ا=ي تنسب ٕاليه ا�و� الفاطمية، آل عبيد، العبيديـة، عبيـد هللا املهدي هو هذا ا=ي تنسب ٕاليه ا�و� الفاطمية، آل عبيد، العبيديـة، عبيـد هللا املهدي هو هذا ا=ي تنسب ٕاليه ا�و� الفاطمية، آل عبيد، العبيديـة، عبيـد هللا املهدي هو هذا ا=ي تنسب ٕاليه ا�و� الفاطمية، آل عبيد، العبيديـة، عبيـد 

ٔا¼ فـاطمي ٔا¼ ٔا¼ فـاطمي ٔا¼ ٔا¼ فـاطمي ٔا¼ ٔا¼ فـاطمي ٔا¼  وقـال  وقـال  وقـال  وقـال ن عبيـد هللا هـذا؟ مـن املغـرب ؤان عبيـد هللا هـذا؟ مـن املغـرب ؤان عبيـد هللا هـذا؟ مـن املغـرب ؤان عبيـد هللا هـذا؟ مـن املغـرب ؤاىتىتىتىت ٕاىل مـرص  ٕاىل مـرص  ٕاىل مـرص  ٕاىل مـرص هللا، من ٔايـهللا، من ٔايـهللا، من ٔايـهللا، من ٔايـ

، هـؤالء مـن سـال� ، هـؤالء مـن سـال� ، هـؤالء مـن سـال� ، هـؤالء مـن سـال� ���� الناس هؤالء مـن سـال� النـيب  الناس هؤالء مـن سـال� النـيب  الناس هؤالء مـن سـال� النـيب  الناس هؤالء مـن سـال� النـيب قولقولقولقوليييي    نسـيب هانسـيب هانسـيب هانسـيب هامشمشمشمشي، لي، لي، لي، ليكيكيكيك
السـيدة فاطمة، امسهم الفاطميون، لكن مه ليس السـيدة فاطمة، امسهم الفاطميون، لكن مه ليس السـيدة فاطمة، امسهم الفاطميون، لكن مه ليس السـيدة فاطمة، امسهم الفاطميون، لكن مه ليس هلهلهلهلم عالقة �لقصة هنائًيـا، النـسب م عالقة �لقصة هنائًيـا، النـسب م عالقة �لقصة هنائًيـا، النـسب م عالقة �لقصة هنائًيـا، النـسب 

ن نـسل ن نـسل ن نـسل ن نـسل  ٔاو مـ ٔاو مـ ٔاو مـ ٔاو مـ����الهاالهاالهاالهامشمشمشمشي ي ي ي ضضضضااااعععع، ٔايـن النـسب ا=ي يثبـت ٔانـ، ٔايـن النـسب ا=ي يثبـت ٔانـ، ٔايـن النـسب ا=ي يثبـت ٔانـ، ٔايـن النـسب ا=ي يثبـت ٔانـكككك مـن نـسل النـيب  مـن نـسل النـيب  مـن نـسل النـيب  مـن نـسل النـيب 

، ، ، ، لكلكلكلكــه يــدعي هــذا، الفــاطميون يــدعون كــذj، والقرامطــة كــذj، ــه يــدعي هــذا، الفــاطميون يــدعون كــذj، والقرامطــة كــذj، ــه يــدعي هــذا، الفــاطميون يــدعون كــذj، والقرامطــة كــذj، ــه يــدعي هــذا، الفــاطميون يــدعون كــذj، والقرامطــة كــذj، ����فاطمــة فاطمــة فاطمــة فاطمــة 

        . . . . ����والباطنية كذj، والزوالباطنية كذj، والزوالباطنية كذj، والزوالباطنية كذj، والزجنجنجنجن ٔايًضا يقولون  ٔايًضا يقولون  ٔايًضا يقولون  ٔايًضا يقولون حنحنحنحنن من شـيعة الرسول ن من شـيعة الرسول ن من شـيعة الرسول ن من شـيعة الرسول 

عرفنـا عرفنـا عرفنـا عرفنـا  الشـيعة واحلراكت الباطنية يف ا�و� العباسـية،  الشـيعة واحلراكت الباطنية يف ا�و� العباسـية،  الشـيعة واحلراكت الباطنية يف ا�و� العباسـية،  الشـيعة واحلراكت الباطنية يف ا�و� العباسـية، ::::    املسأ� أالوىلاملسأ� أالوىلاملسأ� أالوىلاملسأ� أالوىل اكنت هذه  اكنت هذه  اكنت هذه  اكنت هذه 

 احلـسني بـن  احلـسني بـن  احلـسني بـن  احلـسني بـن ����وية وية وية وية  ملعا ملعا ملعا ملعازلزلزلزلكيف جاء املوكيف جاء املوكيف جاء املوكيف جاء املوضضضضووووعععع من ٔاساسه، ٕان احلسن بن عيل تنا من ٔاساسه، ٕان احلسن بن عيل تنا من ٔاساسه، ٕان احلسن بن عيل تنا من ٔاساسه، ٕان احلسن بن عيل تنا
عيل خرج عىل يزيد بن معاوية، يبقى ما زلنا فيه ٔاموية و فيه آل البيت، بدٔا حيصل عيل خرج عىل يزيد بن معاوية، يبقى ما زلنا فيه ٔاموية و فيه آل البيت، بدٔا حيصل عيل خرج عىل يزيد بن معاوية، يبقى ما زلنا فيه ٔاموية و فيه آل البيت، بدٔا حيصل عيل خرج عىل يزيد بن معاوية، يبقى ما زلنا فيه ٔاموية و فيه آل البيت، بدٔا حيصل 
المتهيد من فرالمتهيد من فرالمتهيد من فرالمتهيد من فرعععع آخر من آل البيت ا=ي هو عبد هللا السفاح ا=ي هـو ٔابـوه عبـد  آخر من آل البيت ا=ي هو عبد هللا السفاح ا=ي هـو ٔابـوه عبـد  آخر من آل البيت ا=ي هو عبد هللا السفاح ا=ي هـو ٔابـوه عبـد  آخر من آل البيت ا=ي هو عبد هللا السفاح ا=ي هـو ٔابـوه عبـد 

 ٔالبنـاء  ٔالبنـاء  ٔالبنـاء  ٔالبنـاء  اخلالفـة اخلالفـة اخلالفـة اخلالفـة،،،، هللا بـن عبـاس، هـذا ٔاراد ٔان يعيـد هللا بـن عبـاس، هـذا ٔاراد ٔان يعيـد هللا بـن عبـاس، هـذا ٔاراد ٔان يعيـد هللا بـن عبـاس، هـذا ٔاراد ٔان يعيـدهللا بن محمد بن عيل بن عبدهللا بن محمد بن عيل بن عبدهللا بن محمد بن عيل بن عبدهللا بن محمد بن عيل بن عبد
هـــ حــىت هـــ حــىت هـــ حــىت هـــ حــىت ١٣٢١٣٢١٣٢١٣٢    ----�٦١٦١٦١٦١و� أالمويــة عــىل فــرتة مــن ســـنة �و� أالمويــة عــىل فــرتة مــن ســـنة �و� أالمويــة عــىل فــرتة مــن ســـنة �و� أالمويــة عــىل فــرتة مــن ســـنة  ا ا ا اتتتتســـيد¼ عــيل، فــسقطســـيد¼ عــيل، فــسقطســـيد¼ عــيل، فــسقطســـيد¼ عــيل، فــسقط

 سـيد¼ عبد هللا بن عبـاس، مه ا�و� العباســية،  سـيد¼ عبد هللا بن عبـاس، مه ا�و� العباســية،  سـيد¼ عبد هللا بن عبـاس، مه ا�و� العباســية،  سـيد¼ عبد هللا بن عبـاس، مه ا�و� العباســية، دددد ٔابناء ٔاو ٔاحفا ٔابناء ٔاو ٔاحفا ٔابناء ٔاو ٔاحفا ٔابناء ٔاو ٔاحفاتوىلتوىلتوىلتوىلسقطت، مث سقطت، مث سقطت، مث سقطت، مث 
 �    هبهبهبهبذه الطريقـة، لك ذه الطريقـة، لك ذه الطريقـة، لك ذه الطريقـة، لك  تسري تسري تسري تسريا=ي عىل رٔاسهم عبد هللا السفاح، وبدٔات هذه املسأ� ا=ي عىل رٔاسهم عبد هللا السفاح، وبدٔات هذه املسأ� ا=ي عىل رٔاسهم عبد هللا السفاح، وبدٔات هذه املسأ� ا=ي عىل رٔاسهم عبد هللا السفاح، وبدٔات هذه املسأ
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 ��

ن ن ن ن ، ، ، ، حنحنحنحنــــ �بعـون لـمك �بعـون لـمك �بعـون لـمك �بعـون لـمك    حنحنحنحنـن شــيعةـن شــيعةـن شــيعةـن شــيعةننننفرقة تنقسم تنفصل عـن ا�و� العباســية، يقولـوفرقة تنقسم تنفصل عـن ا�و� العباســية، يقولـوفرقة تنقسم تنفصل عـن ا�و� العباســية، يقولـوفرقة تنقسم تنفصل عـن ا�و� العباســية، يقولـو
تؤول تؤول تؤول تؤول ل البيت ٔايًضا وهكذا، فٕاذن آل البيت سـتار يتسرت به هؤالء لل البيت ٔايًضا وهكذا، فٕاذن آل البيت سـتار يتسرت به هؤالء لل البيت ٔايًضا وهكذا، فٕاذن آل البيت سـتار يتسرت به هؤالء لل البيت ٔايًضا وهكذا، فٕاذن آل البيت سـتار يتسرت به هؤالء ليكيكيكيك    الٓ الٓ الٓ الٓ     �بعون�بعون�بعون�بعون

 مسأ�  مسأ�  مسأ�  مسأ� : : : :  خالصة العنرص أالول خالصة العنرص أالول خالصة العنرص أالول خالصة العنرص أالولااااهذهذهذهذ، ، ، ،  معهم معهم معهم معهمننننويتعاطفوويتعاطفوويتعاطفوويتعاطفو،،،، الناس الناس الناس الناسولولولوليكيكيكيك حي حي حي حيهبهبهبهبمممم،،،،اخلالفة اخلالفة اخلالفة اخلالفة هلهلهلهلمممم
        . . . . الشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنيةالشـيعة واحلراكت الباطنية

))))٢٢٢٢----    �مل يكن هنـاك جنـد دامل يكن هنـاك جنـد دامل يكن هنـاك جنـد دامل يكن هنـاك جنـد دامئمئمئمئـون ٔاـون ٔاـون ٔاـون ٔا����م رسـول م رسـول م رسـول م رسـول  ( ( ( (    ::::سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و�سـيطرة اجلند عىل مقدرات ا�و

، ، ، ، اخللفاء الراشدين، وٕامنـا هيـراخللفاء الراشدين، وٕامنـا هيـراخللفاء الراشدين، وٕامنـا هيـراخللفاء الراشدين، وٕامنـا هيـرعععع املـسلمون لال املـسلمون لال املـسلمون لال املـسلمون لالخنخنخنخنـراط يف صـفوف اجلـيشـراط يف صـفوف اجلـيشـراط يف صـفوف اجلـيشـراط يف صـفوف اجلـيش و  و  و  و ����هللا هللا هللا هللا 
، ماعـدا ، ماعـدا ، ماعـدا ، ماعـدا عندما يقول عندما يقول عندما يقول عندما يقول KKKK عىل اجلهـاد  عىل اجلهـاد  عىل اجلهـاد  عىل اجلهـاد خيخيخيخيـرج امجليـعـرج امجليـعـرج امجليـعـرج امجليـع    ))))املنطلق للجهاد املنطلق للجهاد املنطلق للجهاد املنطلق للجهاد لكلكلكلكام دعا ا�اعيام دعا ا�اعيام دعا ا�اعيام دعا ا�اعي

        ....ٔاحصاب أالعذارٔاحصاب أالعذارٔاحصاب أالعذارٔاحصاب أالعذار

لكن بعد ذj ٔاصبح اخلليفة يعني قائد للجيش وٕان ٔامري يـدخلوا اجلـيش وأالمـري لكن بعد ذj ٔاصبح اخلليفة يعني قائد للجيش وٕان ٔامري يـدخلوا اجلـيش وأالمـري لكن بعد ذj ٔاصبح اخلليفة يعني قائد للجيش وٕان ٔامري يـدخلوا اجلـيش وأالمـري لكن بعد ذj ٔاصبح اخلليفة يعني قائد للجيش وٕان ٔامري يـدخلوا اجلـيش وأالمـري ((((
ب،والـساقة، كـام يكـون حـول اخلليفـة عـدد مـن ب،والـساقة، كـام يكـون حـول اخلليفـة عـدد مـن ب،والـساقة، كـام يكـون حـول اخلليفـة عـدد مـن ب،والـساقة، كـام يكـون حـول اخلليفـة عـدد مـن بدوره بدوره بدوره بدوره خيخيخيخيتار قادة اجلنـاحني، القلتار قادة اجلنـاحني، القلتار قادة اجلنـاحني، القلتار قادة اجلنـاحني، القل

        . . . . أالفراد ينفذون ٔاوامره يف احلدود، ؤامور احلسـبةأالفراد ينفذون ٔاوامره يف احلدود، ؤامور احلسـبةأالفراد ينفذون ٔاوامره يف احلدود، ؤامور احلسـبةأالفراد ينفذون ٔاوامره يف احلدود، ؤامور احلسـبة

    ، ٔاال ، ٔاال ، ٔاال ، ٔاال خيخيخيخيتلط اتلط اتلط اتلط اEEEEاهدون اجلند بساهدون اجلند بساهدون اجلند بساهدون اجلند بساكاكاكاكن املـدن ن املـدن ن املـدن ن املـدن يكيكيكيك ال  ال  ال  ال خيخيخيخيـ وا ـ وا ـ وا ـ وا ����وحرص معر الفاروق وحرص معر الفاروق وحرص معر الفاروق وحرص معر الفاروق 
هذه اكنت فكرة من معر بن اخلطاب، ٕان اجلنـود ال هذه اكنت فكرة من معر بن اخلطاب، ٕان اجلنـود ال هذه اكنت فكرة من معر بن اخلطاب، ٕان اجلنـود ال هذه اكنت فكرة من معر بن اخلطاب، ٕان اجلنـود ال ) ) ) ) الراحة، ومييلوا ٕاىل ا�عةالراحة، ومييلوا ٕاىل ا�عةالراحة، ومييلوا ٕاىل ا�عةالراحة، ومييلوا ٕاىل ا�عةٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل 

        . . . . ىت ال ىت ال ىت ال ىت ال خيخيخيخي وا ٕاىل الراحة ومييلوا ٕاىل ا�عة وا ٕاىل الراحة ومييلوا ٕاىل ا�عة وا ٕاىل الراحة ومييلوا ٕاىل ا�عة وا ٕاىل الراحة ومييلوا ٕاىل ا�عةخيخيخيخيتلطون بأهل املدن، حتلطون بأهل املدن، حتلطون بأهل املدن، حتلطون بأهل املدن، ح

فأمر ٔان يقميوا يف معسكرات خاصة بعيدة عن املدن، ونـشأت نتيجـة ذj مـدن فأمر ٔان يقميوا يف معسكرات خاصة بعيدة عن املدن، ونـشأت نتيجـة ذj مـدن فأمر ٔان يقميوا يف معسكرات خاصة بعيدة عن املدن، ونـشأت نتيجـة ذj مـدن فأمر ٔان يقميوا يف معسكرات خاصة بعيدة عن املدن، ونـشأت نتيجـة ذj مـدن ((((
ولعلنا نرى اليوم ٔاولعلنا نرى اليوم ٔاولعلنا نرى اليوم ٔاولعلنا نرى اليوم ٔاثثثثر اجلند يف املدن عندما ر اجلند يف املدن عندما ر اجلند يف املدن عندما ر اجلند يف املدن عندما خيخيخيخيتلطون تلطون تلطون تلطون . . . . البرصة، والكوفة، والفسطاطالبرصة، والكوفة، والفسطاطالبرصة، والكوفة، والفسطاطالبرصة، والكوفة، والفسطاط

عـىل عـىل عـىل عـىل ا ا ا ا ضضضض�ٔالهايل، وما ينت�ٔالهايل، وما ينت�ٔالهايل، وما ينت�ٔالهايل، وما ينتجججج عنه من تعدي اجلند، و عنه من تعدي اجلند، و عنه من تعدي اجلند، و عنه من تعدي اجلند، وغغغغطرسة الضباط، ؤاطرسة الضباط، ؤاطرسة الضباط، ؤاطرسة الضباط، ؤاثثثثر ذj ٔاير ذj ٔاير ذj ٔاير ذj ٔاي
        ....هذا يف سـيد¼ معر بن اخلطاب وع�ن وعيلهذا يف سـيد¼ معر بن اخلطاب وع�ن وعيلهذا يف سـيد¼ معر بن اخلطاب وع�ن وعيلهذا يف سـيد¼ معر بن اخلطاب وع�ن وعيل) ) ) ) الناحية أالمنيةالناحية أالمنيةالناحية أالمنيةالناحية أالمنية

مل مل مل مل خيخيخيخيتلف أالمر كثًريا يف العهـد أالمـوي والعـرص العبـايس أالول عـام اكن عليـه يف تلف أالمر كثًريا يف العهـد أالمـوي والعـرص العبـايس أالول عـام اكن عليـه يف تلف أالمر كثًريا يف العهـد أالمـوي والعـرص العبـايس أالول عـام اكن عليـه يف تلف أالمر كثًريا يف العهـد أالمـوي والعـرص العبـايس أالول عـام اكن عليـه يف ((((
صدر إالسالم، ما دامت توجد فتوحات ٔاو صدر إالسالم، ما دامت توجد فتوحات ٔاو صدر إالسالم، ما دامت توجد فتوحات ٔاو صدر إالسالم، ما دامت توجد فتوحات ٔاو غغغغزوات عىل أالقـل، ومـا دام اخللفـاء زوات عىل أالقـل، ومـا دام اخللفـاء زوات عىل أالقـل، ومـا دام اخللفـاء زوات عىل أالقـل، ومـا دام اخللفـاء 

و، وو، وو، وو، وضضضضعف اخللفاء، وذهبت عف اخللفاء، وذهبت عف اخللفاء، وذهبت عف اخللفاء، وذهبت فلام توقفت الفتوحات، وقل الغز فلام توقفت الفتوحات، وقل الغز فلام توقفت الفتوحات، وقل الغز فلام توقفت الفتوحات، وقل الغز . . . . ٔاقؤاقؤاقؤاقو����ء، وللحمك هيبةء، وللحمك هيبةء، وللحمك هيبةء، وللحمك هيبة
 هذا قلناه يف املقدمة، ٔاصبح فيـه تـرف شـديد،  هذا قلناه يف املقدمة، ٔاصبح فيـه تـرف شـديد،  هذا قلناه يف املقدمة، ٔاصبح فيـه تـرف شـديد،  هذا قلناه يف املقدمة، ٔاصبح فيـه تـرف شـديد، ))))هيبة السلطة اختلف أالمر متاماهيبة السلطة اختلف أالمر متاماهيبة السلطة اختلف أالمر متاماهيبة السلطة اختلف أالمر متاما

 يف ا�و�، اجلنود ا=ين  يف ا�و�، اجلنود ا=ين  يف ا�و�، اجلنود ا=ين  يف ا�و�، اجلنود ا=ين جنجنجنجنندمه للقتال، ال يوجد فتوحات ٔاصًال، مفا ا=ي ندمه للقتال، ال يوجد فتوحات ٔاصًال، مفا ا=ي ندمه للقتال، ال يوجد فتوحات ٔاصًال، مفا ا=ي ندمه للقتال، ال يوجد فتوحات ٔاصًال، مفا ا=ي  جنود جنود جنود جنودٔاينٔاينٔاينٔاين
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 اعتـداء يف ٔاي حلظـة؟  اعتـداء يف ٔاي حلظـة؟  اعتـداء يف ٔاي حلظـة؟  اعتـداء يف ٔاي حلظـة؟ دثدثدثدثنريد جنود، نريد جنود، نريد جنود، نريد جنود، ممممممممكـن حيـكـن حيـكـن حيـكـن حيـ؟ هؤالء ٔاصبحوا مدنيني،؟ هؤالء ٔاصبحوا مدنيني،؟ هؤالء ٔاصبحوا مدنيني،؟ هؤالء ٔاصبحوا مدنيني،دثدثدثدثحيحيحيحي
ود من أالتراك من الرببر من الزود من أالتراك من الرببر من الزود من أالتراك من الرببر من الزود من أالتراك من الرببر من الزجنجنجنجن، يأتوا بأ¼س يدافعوا عـن د، يأتوا بأ¼س يدافعوا عـن د، يأتوا بأ¼س يدافعوا عـن د، يأتوا بأ¼س يدافعوا عـن د����ر ر ر ر يقوموا يقوموا يقوموا يقوموا جيجيجيجيلبوا جنلبوا جنلبوا جنلبوا جن

 يف  يف  يف  يف دثدثدثدثإالسالم ومه ليسوا مسلمني، ٔاو قد دخلوا إالسالم حديثًا، هـذا أالمـر حـإالسالم ومه ليسوا مسلمني، ٔاو قد دخلوا إالسالم حديثًا، هـذا أالمـر حـإالسالم ومه ليسوا مسلمني، ٔاو قد دخلوا إالسالم حديثًا، هـذا أالمـر حـإالسالم ومه ليسوا مسلمني، ٔاو قد دخلوا إالسالم حديثًا، هـذا أالمـر حـ
        . . . . ا�و� العباسـيةا�و� العباسـيةا�و� العباسـيةا�و� العباسـية

ٕاذ مل يعد هناك جند للجهاد، وبدٔات حراكت المترد حتدث، ومل ٕاذ مل يعد هناك جند للجهاد، وبدٔات حراكت المترد حتدث، ومل ٕاذ مل يعد هناك جند للجهاد، وبدٔات حراكت المترد حتدث، ومل ٕاذ مل يعد هناك جند للجهاد، وبدٔات حراكت المترد حتدث، ومل جيجيجيجيد املسلمون داد املسلمون داد املسلمون داد املسلمون دامئمئمئمئًا ًا ًا ًا ((((
علهيا حىت يلزموا ٕالزاما، كام ٔان السعلهيا حىت يلزموا ٕالزاما، كام ٔان السعلهيا حىت يلزموا ٕالزاما، كام ٔان السعلهيا حىت يلزموا ٕالزاما، كام ٔان الساكاكاكاكن قـد مـالوا ن قـد مـالوا ن قـد مـالوا ن قـد مـالوا رضرضرضرضورة للتطوورة للتطوورة للتطوورة للتطوعععع يف سبيل القضاء  يف سبيل القضاء  يف سبيل القضاء  يف سبيل القضاء 

        ....ٕاىل الرخاء بسبب كرثة أالموال اليت وردت علهيم، وقيام الرقيق بشـٕاىل الرخاء بسبب كرثة أالموال اليت وردت علهيم، وقيام الرقيق بشـٕاىل الرخاء بسبب كرثة أالموال اليت وردت علهيم، وقيام الرقيق بشـٕاىل الرخاء بسبب كرثة أالموال اليت وردت علهيم، وقيام الرقيق بشـئئئئوهنم ؤاعاموهنم ؤاعاموهنم ؤاعاموهنم ؤاعامهلهلهلهلمممم

كرث عدد هؤالء اجلند مع الزمن وقوي نفوذمه ٔالهنم ٔاصبحوا عصا احلامك اليت يرضب كرث عدد هؤالء اجلند مع الزمن وقوي نفوذمه ٔالهنم ٔاصبحوا عصا احلامك اليت يرضب كرث عدد هؤالء اجلند مع الزمن وقوي نفوذمه ٔالهنم ٔاصبحوا عصا احلامك اليت يرضب كرث عدد هؤالء اجلند مع الزمن وقوي نفوذمه ٔالهنم ٔاصبحوا عصا احلامك اليت يرضب 
ٔان يوطدوا أالمن، ٔان يوطدوا أالمن، ٔان يوطدوا أالمن، ٔان يوطدوا أالمن، هبهبهبهبا خصومه ؤاصبح مركز قادا خصومه ؤاصبح مركز قادا خصومه ؤاصبح مركز قادا خصومه ؤاصبح مركز قادهتهتهتهتم عظميًا ٔالهنم وحدمه يسـتطيعون م عظميًا ٔالهنم وحدمه يسـتطيعون م عظميًا ٔالهنم وحدمه يسـتطيعون م عظميًا ٔالهنم وحدمه يسـتطيعون 

ووووخيخيخيخيضعوا ٔاي قوة ضعوا ٔاي قوة ضعوا ٔاي قوة ضعوا ٔاي قوة ����ًما علت، مث غلبوا عـىل ٔامـر اخلليفـة نفـسه حـىت قتلـوا اخلليفـة ًما علت، مث غلبوا عـىل ٔامـر اخلليفـة نفـسه حـىت قتلـوا اخلليفـة ًما علت، مث غلبوا عـىل ٔامـر اخلليفـة نفـسه حـىت قتلـوا اخلليفـة ًما علت، مث غلبوا عـىل ٔامـر اخلليفـة نفـسه حـىت قتلـوا اخلليفـة 
        ....قتلوا اخلليفة مهقتلوا اخلليفة مهقتلوا اخلليفة مهقتلوا اخلليفة مهاجلنود اجلنود اجلنود اجلنود هذه من هذه من هذه من هذه من مضمضمضمضن أالشـياء ن أالشـياء ن أالشـياء ن أالشـياء ) ) ) ) هـهـهـهـ٢٤٧٢٤٧٢٤٧٢٤٧املتولك عىل هللا عام املتولك عىل هللا عام املتولك عىل هللا عام املتولك عىل هللا عام 

ؤاصبح اخللفاء بعدئذ ٔالعوبـة بأيـدهيم يعزلـون مـن شـاءوا، ويقتلـون مـن شـاءوا، ؤاصبح اخللفاء بعدئذ ٔالعوبـة بأيـدهيم يعزلـون مـن شـاءوا، ويقتلـون مـن شـاءوا، ؤاصبح اخللفاء بعدئذ ٔالعوبـة بأيـدهيم يعزلـون مـن شـاءوا، ويقتلـون مـن شـاءوا، ؤاصبح اخللفاء بعدئذ ٔالعوبـة بأيـدهيم يعزلـون مـن شـاءوا، ويقتلـون مـن شـاءوا، ((((
متر ذj حـىت جـاء البوهييـون فـسـيطروا عـىل الـسلطة متر ذj حـىت جـاء البوهييـون فـسـيطروا عـىل الـسلطة متر ذj حـىت جـاء البوهييـون فـسـيطروا عـىل الـسلطة متر ذj حـىت جـاء البوهييـون فـسـيطروا عـىل الـسلطة وميثلون مبن شـاءوا، واســ وميثلون مبن شـاءوا، واســ وميثلون مبن شـاءوا، واســ وميثلون مبن شـاءوا، واســ 

هؤالء هؤالء هؤالء هؤالء .  .  .  .  ككككعسكريني، وكذj ٔاعسكريني، وكذj ٔاعسكريني، وكذj ٔاعسكريني، وكذj ٔاىتىتىتىت السالجقة بعدمه، ومل  السالجقة بعدمه، ومل  السالجقة بعدمه، ومل  السالجقة بعدمه، ومل خيخيخيخيتفوا عهنم من حيث الصفةتفوا عهنم من حيث الصفةتفوا عهنم من حيث الصفةتفوا عهنم من حيث الصفة
اجلند ٔامرمه واحد سواء أاكنوا عر�، ٔام فرسان ٔام ترًاك، مه عسكريون، فأالمر ليس اجلند ٔامرمه واحد سواء أاكنوا عر�، ٔام فرسان ٔام ترًاك، مه عسكريون، فأالمر ليس اجلند ٔامرمه واحد سواء أاكنوا عر�، ٔام فرسان ٔام ترًاك، مه عسكريون، فأالمر ليس اجلند ٔامرمه واحد سواء أاكنوا عر�، ٔام فرسان ٔام ترًاك، مه عسكريون، فأالمر ليس 

شششش مـع  مـع  مـع  مـع مقتًرصا عىل جنس ٔاو خاصا بـه، فاجلنـدي ا=ي ريب تربيـة عـسكرية، وعـامقتًرصا عىل جنس ٔاو خاصا بـه، فاجلنـدي ا=ي ريب تربيـة عـسكرية، وعـامقتًرصا عىل جنس ٔاو خاصا بـه، فاجلنـدي ا=ي ريب تربيـة عـسكرية، وعـامقتًرصا عىل جنس ٔاو خاصا بـه، فاجلنـدي ا=ي ريب تربيـة عـسكرية، وعـا
السـيف والرمح، وتعامل معهام، هو غـري ا=ي يـسوس أالمـور، ويـدبر الـشـالسـيف والرمح، وتعامل معهام، هو غـري ا=ي يـسوس أالمـور، ويـدبر الـشـالسـيف والرمح، وتعامل معهام، هو غـري ا=ي يـسوس أالمـور، ويـدبر الـشـالسـيف والرمح، وتعامل معهام، هو غـري ا=ي يـسوس أالمـور، ويـدبر الـشـئئئئون، ون، ون، ون، 

يريد ٔان يقول هذه الطبيعة العسكرية، هذا اجلند يريد ٔان يقول هذه الطبيعة العسكرية، هذا اجلند يريد ٔان يقول هذه الطبيعة العسكرية، هذا اجلند يريد ٔان يقول هذه الطبيعة العسكرية، هذا اجلند ) ) ) ) يلني لشيلني لشيلني لشيلني لشخخخخص، ويقسو عىل آخرص، ويقسو عىل آخرص، ويقسو عىل آخرص، ويقسو عىل آخر
    عندما حيـمك هـؤالء فيكـونعندما حيـمك هـؤالء فيكـونعندما حيـمك هـؤالء فيكـونعندما حيـمك هـؤالء فيكـون يرضب ال يوجد فصال، فيقول  يرضب ال يوجد فصال، فيقول  يرضب ال يوجد فصال، فيقول  يرضب ال يوجد فصال، فيقول ٔانٔانٔانٔانٔاو العسكري متعود ٔاو العسكري متعود ٔاو العسكري متعود ٔاو العسكري متعود 

    ، قد يكون لهذه القاعدة شواذ، ، قد يكون لهذه القاعدة شواذ، ، قد يكون لهذه القاعدة شواذ، ، قد يكون لهذه القاعدة شواذ، ممممممممكن كن كن كن البطش والقهر مبارشة، مثلام قلنا املرة املاالبطش والقهر مبارشة، مثلام قلنا املرة املاالبطش والقهر مبارشة، مثلام قلنا املرة املاالبطش والقهر مبارشة، مثلام قلنا املرة املاضضضضيةيةيةية
    جيجيجيجيمـع بـني الـشدة مـع بـني الـشدة مـع بـني الـشدة مـع بـني الـشدة مريب تربية عسكرية لكن عنده حنكـة عنـده سـياســية مريب تربية عسكرية لكن عنده حنكـة عنـده سـياســية مريب تربية عسكرية لكن عنده حنكـة عنـده سـياســية مريب تربية عسكرية لكن عنده حنكـة عنـده سـياســية جندي جندي جندي جندي 
            ....واللنيواللنيواللنيواللني

وعاوعاوعاوعاشششش مع السـيف والرمح، وتعامل معهام، هو غري ا=ي يـسوس أالمـور، ويـدبر  مع السـيف والرمح، وتعامل معهام، هو غري ا=ي يـسوس أالمـور، ويـدبر  مع السـيف والرمح، وتعامل معهام، هو غري ا=ي يـسوس أالمـور، ويـدبر  مع السـيف والرمح، وتعامل معهام، هو غري ا=ي يـسوس أالمـور، ويـدبر ((((
الشـالشـالشـالشـئئئئون، يلني لشون، يلني لشون، يلني لشون، يلني لشخخخخص، ويقسو عىل آخر، ويسـتعمل احلمكة، يوص، ويقسو عىل آخر، ويسـتعمل احلمكة، يوص، ويقسو عىل آخر، ويسـتعمل احلمكة، يوص، ويقسو عىل آخر، ويسـتعمل احلمكة، يوضضضضع لك ع لك ع لك ع لك يشيشيشيشء يف ء يف ء يف ء يف 
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 القتال يف لك وقـت،  القتال يف لك وقـت،  القتال يف لك وقـت،  القتال يف لك وقـت، ٔاهبةٔاهبةٔاهبةٔاهبةا=ي يعيش يف الثكنات، ويكون عىل ا=ي يعيش يف الثكنات، ويكون عىل ا=ي يعيش يف الثكنات، ويكون عىل ا=ي يعيش يف الثكنات، ويكون عىل اجلندي اجلندي اجلندي اجلندي . . . . موموموموضضضضعهعهعهعه
وٕان ا=ي حييا حيـاة قاســية وٕان ا=ي حييا حيـاة قاســية وٕان ا=ي حييا حيـاة قاســية وٕان ا=ي حييا حيـاة قاســية . . . . ووووخيخيخيخيوض وض وض وض غغغغامر املعارك حسب أالوامر اليت تعطى ٕاليهامر املعارك حسب أالوامر اليت تعطى ٕاليهامر املعارك حسب أالوامر اليت تعطى ٕاليهامر املعارك حسب أالوامر اليت تعطى ٕاليه

ه ه ه ه يييي يت يت يت يتلكلكلكلكم عـن نفـسـ م عـن نفـسـ م عـن نفـسـ م عـن نفـسـ ))))قد حيقد عىل ٔاولقد حيقد عىل ٔاولقد حيقد عىل ٔاولقد حيقد عىل ٔاولئكئكئكئك ا=ين يعيشون حياة املرتفني فيعمل  ا=ين يعيشون حياة املرتفني فيعمل  ا=ين يعيشون حياة املرتفني فيعمل  ا=ين يعيشون حياة املرتفني فيعمل ضضضضدمهدمهدمهدمه
ٔاعـيش حيـاة ٔاعـيش حيـاة ٔاعـيش حيـاة ٔاعـيش حيـاة ة ة ة ة العسكري، العسكري، العسكري، العسكري، ممممممممكن يقول هؤالء مـر�حني ؤا¼ يف الـصحراء ويف اجلكن يقول هؤالء مـر�حني ؤا¼ يف الـصحراء ويف اجلكن يقول هؤالء مـر�حني ؤا¼ يف الـصحراء ويف اجلكن يقول هؤالء مـر�حني ؤا¼ يف الـصحراء ويف اجلهبهبهبهبــــ

        . . . . فيقسوا عىل هؤالءفيقسوا عىل هؤالءفيقسوا عىل هؤالءفيقسوا عىل هؤالءقاسـية،قاسـية،قاسـية،قاسـية،

هذا التسلط العسكري عـىل احلـمك العبـايس يف عـرصه الثـاين هـو ا=ي ٔاهذا التسلط العسكري عـىل احلـمك العبـايس يف عـرصه الثـاين هـو ا=ي ٔاهذا التسلط العسكري عـىل احلـمك العبـايس يف عـرصه الثـاين هـو ا=ي ٔاهذا التسلط العسكري عـىل احلـمك العبـايس يف عـرصه الثـاين هـو ا=ي ٔاضضضضـعف ـعف ـعف ـعف ((((
ا�و� ال ٔالن هؤالء العسكريني ينمتون ٕاىل شعب غـري الـشعب العـريب كـام يـدعي ا�و� ال ٔالن هؤالء العسكريني ينمتون ٕاىل شعب غـري الـشعب العـريب كـام يـدعي ا�و� ال ٔالن هؤالء العسكريني ينمتون ٕاىل شعب غـري الـشعب العـريب كـام يـدعي ا�و� ال ٔالن هؤالء العسكريني ينمتون ٕاىل شعب غـري الـشعب العـريب كـام يـدعي 

        ....دعاة العصبية العربيةدعاة العصبية العربيةدعاة العصبية العربيةدعاة العصبية العربية

ــدٔا  ــدٔا ا ب ــدٔا ا ب ــدٔا ا ب ــدراهتهتهتهتا ب ــد عــىل مق ــدما خــضعت ا�و� للعــسكريني، وســـيطر اجلن ــدراوعن ــد عــىل مق ــدما خــضعت ا�و� للعــسكريني، وســـيطر اجلن ــدراوعن ــد عــىل مق ــدما خــضعت ا�و� للعــسكريني، وســـيطر اجلن ــدراوعن ــد عــىل مق ــدما خــضعت ا�و� للعــسكريني، وســـيطر اجلن ــا وعن ــا ٔامره ــا ٔامره ــا ٔامره ٔامره
        . . . . يضعف، وشأهنا ينحط، وهذا أالمر دايضعف، وشأهنا ينحط، وهذا أالمر دايضعف، وشأهنا ينحط، وهذا أالمر دايضعف، وشأهنا ينحط، وهذا أالمر دامئمئمئمئ

ونالحونالحونالحونالحظظظظ يف العرص احلديث ٔانه عندما تعجز ا�ول الكربى عىل حتقيق ٔاهـدافها يف  يف العرص احلديث ٔانه عندما تعجز ا�ول الكربى عىل حتقيق ٔاهـدافها يف  يف العرص احلديث ٔانه عندما تعجز ا�ول الكربى عىل حتقيق ٔاهـدافها يف  يف العرص احلديث ٔانه عندما تعجز ا�ول الكربى عىل حتقيق ٔاهـدافها يف 
بعض ا�ول الضعيفة لعزة شعبعض ا�ول الضعيفة لعزة شعبعض ا�ول الضعيفة لعزة شعبعض ا�ول الضعيفة لعزة شعهبهبهبهبا ؤانفته فٕان تÊ ا�ول الكربى تعمل عـىل ٕاخـضاا ؤانفته فٕان تÊ ا�ول الكربى تعمل عـىل ٕاخـضاا ؤانفته فٕان تÊ ا�ول الكربى تعمل عـىل ٕاخـضاا ؤانفته فٕان تÊ ا�ول الكربى تعمل عـىل ٕاخـضاعععع    
تÊ الشعوب تÊ الشعوب تÊ الشعوب تÊ الشعوب حبحبحبحبكومات عسكرية تنفذ ٔاكومات عسكرية تنفذ ٔاكومات عسكرية تنفذ ٔاكومات عسكرية تنفذ ٔاغغغغراض ا�ول الكربى، وال راض ا�ول الكربى، وال راض ا�ول الكربى، وال راض ا�ول الكربى، وال جيجيجيجيررررؤؤؤؤ ٔاحد عىل  ٔاحد عىل  ٔاحد عىل  ٔاحد عىل 

لوقوف يف ولوقوف يف ولوقوف يف ولوقوف يف و5555ها، ويضع العسكريون أالمور يف غـري موها، ويضع العسكريون أالمور يف غـري موها، ويضع العسكريون أالمور يف غـري موها، ويضع العسكريون أالمور يف غـري موضضضضـعها، ويـذلون الـشعب، ـعها، ويـذلون الـشعب، ـعها، ويـذلون الـشعب، ـعها، ويـذلون الـشعب، اااا
يفقرونه، يفقرونه، يفقرونه، يفقرونه، يكيكيكيك    خيخيخيخيضع ضع ضع ضع هلهلهلهلم، ويسكت عن ترصفام، ويسكت عن ترصفام، ويسكت عن ترصفام، ويسكت عن ترصفاهتهتهتهتم، وتضعف الروح املعنويـة، وتعجـز م، وتضعف الروح املعنويـة، وتعجـز م، وتضعف الروح املعنويـة، وتعجـز م، وتضعف الروح املعنويـة، وتعجـز 
أالمة عن حتقيق ٔاي نرص، والقيام بأي ٔامـر، وهـذا مـا تريـده ا�ول الكـربى الـيت أالمة عن حتقيق ٔاي نرص، والقيام بأي ٔامـر، وهـذا مـا تريـده ا�ول الكـربى الـيت أالمة عن حتقيق ٔاي نرص، والقيام بأي ٔامـر، وهـذا مـا تريـده ا�ول الكـربى الـيت أالمة عن حتقيق ٔاي نرص، والقيام بأي ٔامـر، وهـذا مـا تريـده ا�ول الكـربى الـيت 

        ....تسـتطيع بعدها ٔان حتقق لك ما تشاء دون ٔاية مقاومةتسـتطيع بعدها ٔان حتقق لك ما تشاء دون ٔاية مقاومةتسـتطيع بعدها ٔان حتقق لك ما تشاء دون ٔاية مقاومةتسـتطيع بعدها ٔان حتقق لك ما تشاء دون ٔاية مقاومة

ٕاىل آخر مسأ� العسكرية ٔاو اجلندية اليت اكنت تـسـيطر عـىل ا�و� العباســية يف ٕاىل آخر مسأ� العسكرية ٔاو اجلندية اليت اكنت تـسـيطر عـىل ا�و� العباســية يف ٕاىل آخر مسأ� العسكرية ٔاو اجلندية اليت اكنت تـسـيطر عـىل ا�و� العباســية يف ٕاىل آخر مسأ� العسكرية ٔاو اجلندية اليت اكنت تـسـيطر عـىل ا�و� العباســية يف 
        ). ). ). ). آخر أالمرآخر أالمرآخر أالمرآخر أالمر

        : : : : بذj نكون انهتينا اثنني من املظاهر العامة ل و� العباسـيةبذj نكون انهتينا اثنني من املظاهر العامة ل و� العباسـيةبذj نكون انهتينا اثنني من املظاهر العامة ل و� العباسـيةبذj نكون انهتينا اثنني من املظاهر العامة ل و� العباسـية

        . . . .  الشـيعة واحلراكت الباطنية الشـيعة واحلراكت الباطنية الشـيعة واحلراكت الباطنية الشـيعة واحلراكت الباطنية::::أالوىلأالوىلأالوىلأالوىل

        . . . .  مسأ� اجلنود ا=ين اكنوا يسـيطرون عىل مقدرات ا�و� مسأ� اجلنود ا=ين اكنوا يسـيطرون عىل مقدرات ا�و� مسأ� اجلنود ا=ين اكنوا يسـيطرون عىل مقدرات ا�و� مسأ� اجلنود ا=ين اكنوا يسـيطرون عىل مقدرات ا�و�::::الثاينالثاينالثاينالثاين

        :::: � � � �يقيقيقيق اثنني اثنني اثنني اثنني
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        . . . .  العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها، العصبية بني ٔاهل ا�و� العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها، العصبية بني ٔاهل ا�و� العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها، العصبية بني ٔاهل ا�و� العصبية اليت اسـتفحل ٔامرها، العصبية بني ٔاهل ا�و�::::ٔالوىلٔالوىلٔالوىلٔالوىلاااا

        . . . .  املظاهر احلضارية املادية اليت اشـهتر  املظاهر احلضارية املادية اليت اشـهتر  املظاهر احلضارية املادية اليت اشـهتر  املظاهر احلضارية املادية اليت اشـهتر هبهبهبهبا العرص العبايسا العرص العبايسا العرص العبايسا العرص العبايس::::الثاينالثاينالثاينالثاين

        . . . .  يف القادمة يف القادمة يف القادمة يف القادمة----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----نتنتنتنتلكلكلكلكم عهنا م عهنا م عهنا م عهنا 

        ....ٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمك

        ....انهتـى ا�رس الثاين انهتـى ا�رس الثاين انهتـى ا�رس الثاين انهتـى ا�رس الثاين 

        
    


